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Kiểm soát, đảm bảo đủ 
nguồn cung xăng dầu trong tỉnh 

Sau khi có thông tin nhiều DN xăng dầu ở một số tỉnh, thành bị 
Bộ Công Thương rút giấy phép, người dân không khỏi lo lắng 
trước nguy cơ đứt nguồn cung gây ảnh hưởng đến đời sống, sản 
xuất. Trước tình hình đó, cơ quan chức năng và các nhà phân 
phối lớn ở Bình Định khẳng định không thiếu hụt xăng dầu, 
không có hiện tượng găm hàng chờ tăng giá.

 u3
theo tình hình mới
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
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Chuyển đổi số 
để nâng cao hiệu quả 
quản lý tài nguyên, 
môi trường

Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng. Ảnh: Đ. THẢO

BÌNH ĐỊNH ĐÃ XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG CỤ THỂ, RÕ RÀNG, KHẢ THI
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Yêu thương hơn những 
học sinh thiệt thòi

Năm học 2022 - 2023, Trường Chuyên biệt 
Hy vọng Quy Nhơn chào đón những học sinh 
khiếm thị đầu tiên. Trường có tổng cộng  
170 học sinh, được phân làm 18 lớp, trong đó 
có 6 lớp khiếm thính, 1 lớp khiếm thị và 11 lớp 
chậm phát triển trí tuệ...

u8

Cảnh giác với bẫy 
“việc nhẹ lương cao”

Cần xử lý dứt điểm 
tình trạng vứt rác 
trên cầu Diêu Trì u4
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 14.9, tại Văn 
phòng Tỉnh ủy, Đoàn kiểm 
tra số 541 của Bộ Chính trị do 
đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - 
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám 
đốc Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội 
đồng Lý luận Trung ương làm 
Trưởng đoàn, đã làm việc với 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng.

Tiếp và làm việc với Đoàn có 
các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh; Lê Kim Toàn - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Anh 
Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 
cùng các đồng chí Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, Đoàn 
kiểm tra báo cáo tóm tắt kết quả 
kiểm tra qua hơn 1 năm triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại 
hội lần thứ XIII của Đảng trên 
địa bàn tỉnh.

Báo cáo đánh giá, ngay sau 
Đại hội lần thứ XIII của Đảng 
thành công, Tỉnh ủy Bình Định 
đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, các 
địa phương, đơn vị nghiêm 
túc tổ chức hội nghị nghiên 
cứu, học tập, quán triệt, tuyên 
truyền nghị quyết bằng nhiều 
hình thức đa dạng, phong phú. 
Tỉnh ủy đã xây dựng, ban hành 
7 chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng và Nghị quyết Đại 
hội XX của Đảng bộ tỉnh, xác 
định rõ 5 trụ cột tăng trưởng 
kinh tế và 3 khâu đột phá trong 
giai đoạn 2020 - 2025, phấn đấu 
xây dựng Bình Định trở thành 

Bình Định đã xây dựng các chương trình hành động thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cụ thể, rõ ràng, khả thi

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng (người đứng) phát biểu kết luận tại buổi làm việc.                                                                 Ảnh: N. HÂN

tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn 
đầu của khu vực miền Trung.

Kết quả, qua hơn 1 năm triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng, với sự quyết 
tâm, đoàn kết, thống nhất trong 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 
dù gặp nhiều khó khăn do ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19, 
thời tiết diễn biến bất thường, 
nhưng nền kinh tế của tỉnh có 
bước tăng trưởng khá.

Tại buổi làm việc, Bí thư 
Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đề xuất, 
kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư xem xét, có ý kiến để Quốc 
hội, Chính phủ chỉ đạo đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng hoàn 
thành quy hoạch các vùng 
trong cả nước, trong đó có quy 
hoạch Vùng Duyên hải Nam 
Trung bộ và Tây Nguyên, định 
hướng về tăng cường liên kết 
các địa phương trong vùng để 
tỉnh Bình Định cũng như các 
địa phương khác trong vùng 
có cơ sở rà soát, hoàn thiện 

quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2030. 

Tỉnh kiến nghị Trung ương 
sớm triển khai đầu tư tuyến 
cao tốc Quy Nhơn - Pleiku với 
chiều dài 160 km, kết nối cảng 
biển quốc tế Quy Nhơn nhằm 
tăng cường liên kết trục Đông - 
Tây, đẩy mạnh phát triển  
KT-XH vùng Nam Trung bộ 
và Tây Nguyên nói chung và 
các tỉnh Bình Định, Gia Lai, 
Kon Tum nói riêng. Kiến nghị 
cho phép xây dựng Cảng hàng 
không Phù Cát thành cảng hàng 
không quốc tế, góp phần đáp 
ứng nhu cầu phát triển du lịch 
thành ngành kinh tế mũi nhọn 
của tỉnh và thu hút đầu tư.

Về công tác xây dựng Đảng, 
xây dựng hệ thống chính trị, 
tỉnh đề nghị Trung ương ban 
hành hướng dẫn cụ thể về 
xây dựng kế hoạch, lộ trình tổ 
chức thực hiện cụ thể việc bố 
trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
các cấp không phải là người 

địa phương theo Quy định số 
65-QĐ/TW ngày 28.4.2022 của 
Bộ Chính trị. Quan tâm phân 
bổ biên chế các cơ quan khối 
Đảng giai đoạn 2021 - 2026 theo 
tinh thần Kết luận số 28-KL/TW 
ngày 21.2.2022 của Bộ Chính trị. 
Ban hành quy định về cơ cấu 
bộ máy các phòng chuyên môn 
thuộc các ban tham mưu, giúp 
việc của cấp ủy cấp tỉnh, đáp 
ứng yêu cầu tinh giản biên chế, 
nâng cao chất lượng hoạt động 
của các cơ quan Đảng…

Phát biểu kết luận buổi làm 
việc, đồng chí Nguyễn Xuân 
Thắng ghi nhận, đánh giá cao 
những kết quả mà tỉnh Bình 
Định đã đạt được sau hơn 1 
năm thực hiện Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng. 

Đồng chí nhấn mạnh tỉnh 
đã thực hiện nhanh và quán 
triệt sớm các nghị quyết của 
Trung ương, của tỉnh linh 
hoạt bằng các hình thức đa 
dạng, phong phú trong bối 

cảnh dịch Covid-19 diễn biến 
phức tạp; biểu dương Đảng bộ 
tỉnh đã xây dựng các chương 
trình hành động thực hiện nghị 
quyết rất cụ thể, rõ ràng, tính 
khả thi cao, sát với điều kiện 
cụ thể của địa phương. 

Đồng chí Nguyễn Xuân 
Thắng cũng đánh giá cao tinh 
thần đoàn kết, thống nhất trong 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
trong việc lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện có hiệu quả Nghị 
quyết Đại hội Đảng. Nhờ vậy, 
trong bối cảnh gặp nhiều khó 
khăn, thách thức, nhưng nền 
kinh tế của tỉnh có sự tăng 
trưởng khá; bộ mặt đô thị, nông 
thôn có sự khởi sắc đáng kể; đời 
sống vật chất, tinh thần của 
nhân dân ngày càng nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Xuân 
Thắng yêu cầu, trong thời gian 
tới, Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh tiếp tục tập trung triển 
khai thực hiện quyết liệt hơn, 
hiệu quả hơn Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng. Quyết tâm 
thực hiện thắng lợi mục tiêu 
xây dựng và đưa Bình Định trở 
thành một trong các tỉnh phát 
triển thuộc nhóm dẫn đầu khu 
vực miền Trung. Chú trọng 
xây dựng Đảng bộ và hệ thống 
thống chính trị của tỉnh thật sự 
trong sạch, vững mạnh.
 Nhân chuyến công tác tại 

Bình Định, chiều cùng ngày, 
Đoàn công tác của Trung ương 
do đồng chí Nguyễn Xuân 
Thắng dẫn đầu đã đến dâng 
hoa, dâng hương tại Bảo tàng 
Quang Trung và Khu tưởng 
niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc 
(huyện Tây Sơn). 

NGUYỄN HÂN

(BĐ) - Ngày 14.9, Thị ủy 
Hoài Nhơn tổ chức Hội nghị Sơ 
kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 
số 10-NQ/TU ngày 15.9.2020 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Kế hoạch số 07-KH/TU ngày 
27.10.2020 của Ban Thường vụ 
Thị ủy thực hiện Nghị quyết 
số 10-NQ/TU về xây dựng và 
phát triển TX Hoài Nhơn đến 
năm 2025, định hướng đến năm 
2035; Chương trình hành động 
số 12-CTr/TU ngày 27.10.2020 
của Ban Thường vụ Thị ủy về 
đẩy mạnh đầu tư phát triển kết 
cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy nhanh 
tốc độ đô thị hóa, xây dựng TX 
Hoài Nhơn theo hướng đạt 
chuẩn đô thị loại III.

Tham dự Hội nghị có Phó 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Nguyễn Huỳnh Huyện, cùng 
đại biểu các sở, ban, ngành của 
tỉnh và TX Hoài Nhơn. 

Qua 2 năm triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, 
trong bối cảnh đối mặt nhiều 
khó khăn, thách thức, song 
Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân TX Hoài Nhơn đã phát huy 

tinh thần đoàn kết, đồng thuận, 
triển khai đồng bộ các giải pháp 
phòng, chống dịch Covid-19 
gắn với đẩy mạnh giải pháp 
phục hồi, phát triển KT-XH.

Kết quả, kinh tế thị xã đạt 
tốc độ tăng trưởng cao; phong 
trào xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh đạt nhiều 
kết quả, hình thành diện mạo 
Hoài Nhơn với kết cấu hạ tầng  
KT-XH từng bước được đầu tư 
đồng bộ, hiệu quả...

TX Hoài Nhơn đã tập trung 
đẩy mạnh công tác quy hoạch 
1/2000 đối với 7 phân khu đô 
thị, khu dân cư với tổng diện 
tích 10.553 ha; quy hoạch xây 
dựng chi tiết 1/500 đối với 34 
dự án khu đô thị, khu dân 
cư, khu thương mại - dịch 
vụ với tổng diện tích 895,84 
ha; nâng cấp mở rộng hạ tầng 
giao thông và hạ tầng kỹ thuật 
18 dự án, công trình với tổng 
mức đầu tư 3.421,07 tỷ đồng. 
So với nhiệm kỳ trước, mới 
chỉ 2 năm, vốn đầu tư hạ tầng 
ở Hoài Nhơn đã tăng gấp 
4,78 lần; cải cách hành chính, 

chỉnh trang đô thị có nhiều 
tiến bộ, dần hình thành theo 
hướng chính quyền đô thị; đời 
sống và sự hài lòng của người 
dân tiếp tục được cải thiện,  
nâng cao.

Tuy nhiên,  t rong xây 
dựng và phát triển hạ tầng, 
thị xã cũng đang gặp một số 
khó khăn, vướng mắc, vì vậy 
cần tập trung các giải pháp 
đồng bộ, quyết liệt để đưa 
Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị  
loại III vào năm 2025 và trở 
thành thành phố trực thuộc 
tỉnh trước năm 2030.

Hội nghị thảo luận, phân 
tích làm rõ một số nguyên nhân 
của những hạn chế, đặc biệt là 
nguyên nhân chủ quan. Trên 
cơ sở đó, Ban Thường vụ Thị 
ủy đề ra một số nhiệm vụ, giải 
pháp trọng tâm trong thời gian 
tới, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu 
quả và thống nhất cao trong 
triển khai thực hiện quyết liệt, 
hiệu quả các chương trình, kế 
hoạch thực hiện Nghị quyết số  
10-NQ/TU.                   

                              HOÀI THU

TX Hoài Nhơn phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, 
nỗ lực đạt đô thị loại III vào năm 2025

(BĐ) - Chiều 13.9, Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh tổ chức Hội 
nghị phản biện xã hội đối với 
dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đại diện các cơ quan, đơn 
vị, các cá nhân, chuyên gia cơ 
bản thống nhất với nội dung dự 
thảo. Đồng thời, đề xuất, kiến 
nghị bổ sung, điều chỉnh một 
số vấn đề nhằm phù hợp với 
thực tiễn, góp phần giải quyết 
các vướng mắc, tồn tại trong 
công tác quản lý, sử dụng đất 
đai thời gian qua.

Đó là bổ sung một số loại 
đất mới; quy định các trường 
hợp Nhà nước thu hồi đất; quy 
định hạn mức nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất; 
thẩm quyền giải quyết tranh 
chấp đất đai; cơ chế tự thỏa 
thuận nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất để thực 
hiện các dự án; quy định tỷ 
lệ người dân đồng ý khi triển 
khai các dự án hoặc thu hồi 
đất. Cơ quan soạn thảo Luật 
cần làm rõ ai là người xây 
dựng bảng giá đất; định giá 

thế nào là sát giá thị trường; 
phân định giá cả thị trường và 
giá trị thị trường của đất đai. 
Luật cũng cần tạo điều kiện 
để đẩy mạnh thương mại hóa 
quyền sử dụng đất ở vùng 
nông thôn… 

Sau gần 8 năm tổ chức thi 
hành Luật Đất đai, công tác 
quản lý đất đai đã đạt được 
những kết quả quan trọng, 
tạo ra hành lang pháp lý 
đồng bộ, chặt chẽ và khả thi 
cho việc khai thác nguồn lực 
và sử dụng hợp lý, tiết kiệm 
và có hiệu quả, phát triển các 
công trình hạ tầng kỹ thuật, 
hạ tầng xã hội, nhà ở đô thị; 
tăng đáng kể nguồn thu cho 
ngân sách, đóng góp tích cực 
cho việc phát triển KT-XH. Tuy 
nhiên, công tác quản lý và sử 
dụng đất còn tồn tại, hạn chế 
về một số mặt. Thông qua Hội 
nghị phản biện xã hội đối với 
dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), 
các đại biểu, chuyên gia góp 
phần hoàn thiện thể chế, chính 
sách về đất đai.

AN PHƯƠNG

Phản biện xã hội đối với dự thảo 
Luật Đất đai (sửa đổi)
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Bình Định

Phòng, chống dịch Covid-19  
theo tình hình mới

Thay vì 5K, thông điệp phòng, chống dịch Covid-19 mới nhất của Bộ Y tế là 2K (khẩu trang, khử khuẩn) và một 
số biện pháp khác. Tại Bình Định, ngành Y tế tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, thực hiện 
tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo tình hình mới. 

Thực hiện tốt thông điệp 2K
Theo ông Lê Quang Hùng, 

Giám đốc Sở Y tế, 2K là thông 
điệp rút gọn của 5K vì tình hình 
dịch bệnh đã được kiểm soát, 
tỷ lệ bao phủ vắc xin tốt. Theo 
đó, người phục vụ, người bán 
hàng, quản lý ở một số địa điểm 
công cộng là đối tượng bắt buộc 
phải đeo khẩu trang; đồng thời, 
Bộ Y tế khuyến cáo người dân 
thường xuyên rửa tay bằng xà 
phòng, vệ sinh môi trường nơi 
ở, nơi làm việc, học tập. 

Cụ thể theo quy định mới, 
nhân viên phục vụ, người quản 
lý, người lao động tại trung tâm 
thương mại, siêu thị, chợ đầu 
mối phải đeo khẩu trang khi 
tiếp xúc với khách hàng. Ông 
Nguyễn Văn Minh, Tổ trưởng 
Tổ Marketing, siêu thị Co.op 
Mart Quy Nhơn, chia sẻ: Từ 
trước đến nay, đơn vị luôn tuân 
thủ và chủ động trong công tác 
phòng, chống dịch, cung cấp 
lương thực, thực phẩm đảm bảo 
không đứt gãy chuỗi cung ứng 
trên địa bàn. Tại các buổi chào 
cờ vào thứ Hai hằng tuần, ban 
giám đốc thường xuyên nhắc 
nhở và triển khai các thông báo 
liên quan về phòng, chống dịch 
trong giai đoạn mới. Tập thể 
cán bộ, nhân viên luôn đảm bảo 
công tác 2K theo thông báo mới 
của Bộ Y tế, vừa phòng, chống 
dịch cho bản thân và đảm bảo 
môi trường mua sắm an toàn 
cho khách hàng.

Đối với ngành VH&TT, ông 
Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc 
Sở VH&TT, nói: Chúng tôi nhận 
thức rằng, dịch bệnh Covid-19 
vẫn còn diễn biến phức tạp, 
khó lường với các biến thể mới. 
Thời gian đến, Sở VH&TT vừa 
tổ chức các hoạt động văn hóa, 
thể thao, mở cửa đón khách 
tham quan tại các điểm di 
tích, vừa triển khai các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh 
trong tình hình mới theo thông  
điệp 2K. Quan trọng, chúng tôi 
mong muốn từng người dân 

Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối phải đeo khẩu trang 
khi tiếp xúc với khách hàng.                                                                                                                                                                             Ảnh: Đ. THẢO

khi tham gia các hoạt động văn 
hóa, thể thao có ý thức tự bảo 
vệ sức khỏe cho cá nhân, gia 
đình mình để đảm bảo an toàn 
cho cộng đồng.

Tại các cơ sở lưu trú, dù tình 
hình dịch bệnh đã ổn định, các 
cơ sở vẫn chủ động thực hiện 
các biện pháp phòng, chống 
dịch theo tình hình mới. Ông 
Nguyễn Hoàng Vũ, Giám đốc 
Công ty CP Khách sạn Hoàng 
Yến, thông tin: Từ khi dịch 
bệnh xảy ra đến nay, chúng 
tôi vẫn thực hiện theo đúng 
khuyến cáo của ngành Y tế. Về 
việc sát khuẩn, chúng tôi thực 
hiện hằng ngày, trang bị nước 
rửa tay tại các lối ra vào, phòng 
khách sạn, thang máy... Nhân 
viên của chúng tôi luôn đeo 
khẩu trang khi phục vụ, tiếp 
xúc với du khách. 

Tiếp tục thực hiện các  
quy định phòng, chống dịch

Theo báo cáo của Sở Y tế, tại 
Bình Định, số ca mắc Covid-19 
ghi nhận trong 7 ngày gần đây 
đạt mức khoảng 20 ca/ngày, 
tương đương với tuần trước đó 
(22 ca/ngày). Trong tuần tiếp 

tục ghi nhận 1 trường hợp tử 
vong do Covid-19. Tuy nhiên, 
tỷ lệ tiêm vắc xin mũi nhắc 
lại lần 1 ở người từ 18 tuổi trở 
lên còn thấp, chỉ mới đạt xấp 
xỉ 60%. Dù vậy, một tín hiệu 
khả quan là việc học sinh đến 
trường trở lại đã giúp nâng tỷ 
lệ tiêm vắc xin cho nhóm đối 
tượng này. Cụ thể, mũi nhắc lại 
cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi 
hiện đạt 54,3% và mũi cơ bản 
cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi hiện 
đạt 51,3%.

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang 
Hùng khẳng định: Vắc xin 
vẫn là biện pháp tiên quyết 
để phòng, chống dịch, duy trì 
miễn dịch cộng đồng. Do vậy, 
ngành Y tế mong muốn người 
dân tiêm vắc xin theo khuyến 
cáo của ngành Y tế để bảo vệ 
sức khỏe bản thân và gia đình. 

Bên cạnh các quy định của 
ngành Y tế, để tiếp tục duy trì 
thành quả phòng, chống dịch, 
Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 
tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt 
công tác này; trong đó, chỉ đạo 
các cơ quan, địa phương tập 
trung tổ chức thực hiện hiệu 

quả 3 trụ cột phòng, chống 
dịch (xét nghiệm, cách ly, 
điều trị); công thức “2K (khẩu 
trang, khử khuẩn) + vắc xin, 
thuốc, điều trị, công nghệ, ý 
thức người dân và các biện 
pháp khác”.

Cùng với đó, để bảo vệ sức 
khỏe người dân, ngành Y tế tiếp 
tục thực hiện mục tiêu giảm ca 
chuyển nặng, giảm tử vong. 
Người dân được tiếp cận với 
dịch vụ y tế sớm nhất, đồng 
thời tăng cường năng lực y tế 
cơ sở (về nhân lực, trang thiết 
bị, vật tư, sinh phẩm...). Tiếp 
tục tổ chức các trạm y tế lưu 
động để cung cấp dịch vụ y tế 
cho người dân từ sớm, từ xa, 
ngay tại xã, phường, tại nhà, 
trong đó tập trung kiểm soát 
các trường hợp nhập viện có 
nguy cơ cao, rất cao và giảm 
thiểu các trường hợp tử vong 
do Covid-19. Đặc biệt, ngành 
Y tế tiếp tục rà soát, cập nhật, 
bổ sung, tăng cường thiết lập 
cơ sở thu dung, điều trị và bảo 
đảm số giường hồi sức cấp cứu 
để sẵn sàng đáp ứng tình hình 
dịch ở cấp độ 4.

ĐỖ THẢO

 Hơn 70 học viên là 
chủ hộ, HTX và hộ dân hoạt 
động du lịch cộng đồng và 
dịch vụ homestay trên địa 
bàn xã Nhơn Lý và xã Nhơn 
Hải tham dự  tập huấn về 
công tác hỗ trợ hoạt động 
du lịch cộng đồng, do Phòng 
VH-TT TP Quy Nhơn tổ chức 
ngày 13.9. Các học viên đã 
được truyền đạt kỹ năng, 
kiến thức về phát triển du 
lịch cộng đồng, bảo vệ môi 
trường, bảo tồn cảnh quan 
thiên nhiên của địa phương, 
công tác an toàn vệ sinh thực 
phẩm trong kinh doanh ăn 
uống phục vụ du lịch; cách 
thiết lập mạng lưới du lịch 
cộng đồng, phương thức 
truyền thông nhằm thu hút 
khách du lịch. LAI XUÂN

 Sáng 14.9, Phòng Tư 
pháp huyện Tây Sơn tổ chức 
Hội nghị bồi dưỡng kiến thức 
pháp luật, nghiệp vụ hòa 
giải ở cơ sở cho hơn 90 cán 
bộ Tư pháp - Hộ tịch và hòa 
giải viên ở cơ sở trên địa bàn 
huyện. Hội nghị nhằm cung 
cấp, cập nhật các kiến thức 
pháp luật, bồi dưỡng chuyên 
môn, nghiệp vụ, kỹ năng hòa 
giải cho các hòa giải viên, góp 
phần nâng cao tỷ lệ hòa giải 
thành ở cơ sở. ĐINH NGỌC

 Hưởng ứng Tháng cao 
điểm ATGT cho học sinh 
đến trường, ngày 12.9, Đội 
CSGT- trật tự CA TX An Nhơn 
phối hợp với CA xã Nhơn 
Phong tổ chức tuyên truyền 
pháp luật ATGT tại Trường 
THCS Nhơn Phong, với sự 
tham gia của hơn 400 giáo 
viên và học sinh. Thông qua 
tuyên truyền, cung cấp cho 
học sinh những kiến thức 
cơ bản về Luật Giao thông 
đường bộ. N.QUÍ

 100 cán bộ, hội viên 
nông dân xã An Hòa được 
tập huấn nâng cao kiến 
thức và kỹ năng bảo vệ môi 
trường, do Hội Nông dân tỉnh 
phối hợp với Hội Nông dân 
huyện An Lão tổ chức ngày 
13.9. Cán bộ, hội viên nông 
dân được truyền đạt những 
nội dung về: Thực trạng ô 
nhiễm môi trường nông 
nghiệp, nông thôn; quy định 
về bảo vệ môi trường nông 
thôn, kiến thức về bảo vệ 
môi trường sống, môi trường 
sản xuất, môi trường chăn 
nuôi; vai trò của Hội Nông 
dân tham gia bảo vệ môi 
trường nông thôn… 

                               D.T.DIỆU

 Chiều 12.9, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam xã Mỹ 
Quang (huyện Phù Mỹ) 
phối hợp với Ban công tác 
Mặt trận thôn Bình Trị, Trung 
Thành 1 và Trung Thành 4 
thăm, tặng 3 suất quà (tiền 
mặt) cho người nghèo, người 
bị bệnh nặng có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn và 1 chiếc 
xe đạp cho học sinh. Tổng  
trị giá quà tặng gần 4 triệu 
đồng được trích từ Quỹ Vì 
người nghèo của xã. VĂN TỐ

(BĐ) - Ngày 14.9, Giải vô 
địch cờ tướng đồng đội toàn 
quốc năm 2022 bế mạc. Ban tổ 
chức đã trao thưởng cho các 
cá nhân, tập thể đạt thành tích 
cao ở các nội dung thi đấu. Tại 
giải này, các kỳ thủ thuộc đội 
tuyển cờ Bình Định đã giành 
được 2 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ. 
Bên cạnh đó, các thành viên 
CLB Diệp Sương (Phù Cát, Bình 
Định) cũng giành được 2 HCB, 
1 HCĐ.

Giải vô địch cờ tướng đồng 
đội toàn quốc năm 2022 khởi 
tranh từ ngày 6.9 tại TP Quy 

Nhơn, thu hút gần 180 kỳ thủ 
đến từ 19 tỉnh, thành, ngành, 
CLB trong cả nước tham gia. 
Các kỳ thủ tranh tài ở 4 nội 
dung: Cờ nhanh, cờ chớp, cờ 
truyền thống, cờ tiêu chuẩn. 
Đội tuyển cờ tướng Bình Định 
có 20 VĐV tham gia, ngoài ra, 
CLB Diệp Sương (Phù Cát) 
cũng góp mặt với 8 VĐV. 

ĐỨC MẠNH

Bế mạc Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2022

Các kỳ thủ Bùi Thanh Tùng và Trần 
Thị Như Ý (Bình Định, bục số 1) thi 
đấu thành công ở nội dung đôi nam - 
nữ tại Giải.                        Ảnh: ĐỨC MẠNH

TIN VẮN
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ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Thời gian gần đây, cầu Diêu Trì trên 
QL 1 nằm giữa thị trấn Diêu Trì (huyện 
Tuy Phước) với phường Trần Quang 
Diệu (TP Quy Nhơn) phải hứng chịu 
nạn xả rác thải sinh hoạt bừa bãi. Tình 
trạng này không những gây ô nhiễm 
môi trường mà còn làm nhếch nhác hình 
ảnh cửa ngõ ra vào TP Quy Nhơn.

Theo ghi nhận của phóng viên vào 
sáng 10.9, trên hành lang cầu và dưới lòng 
đường cầu Diêu Trì xuất hiện nhiều túi  
ny lông, bao cát đựng rác thải sinh hoạt 
vứt lăn lóc. Ông N.V.H, sống gần cầu Diêu 
Trì, phản ảnh: “Rác vứt trên cầu chủ yếu 
là rác thải sinh hoạt, thậm chí là vật dụng 
gia đình bị hư hỏng như nệm, giường, rồi 
có cả xác động vật… Những ngày nắng 
nóng, khu vực này bốc mùi hôi thối; khi 
trời mưa tạo vùng nước đọng đen ngòm, 
gây ô nhiễm môi trường”.

Bà L.T.V, một người dân địa phương, 
cho biết thêm: Rác thải trên cầu do một 
số người thiếu ý thức ở các vùng lân 
cận lén mang ra vứt. Thời điểm xả rác 
thường diễn ra vào ban đêm và buổi 
sáng sớm, thậm chí có người chở rác 
bằng xe máy ra vứt trên cầu. Người 
dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị 
chính quyền địa phương có biện pháp 
xử lý nhưng đến nay vẫn chưa ngăn 
chặn được. 

Về vấn đề này, bà Phạm Thị Thoa, Phó 
Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì, cho biết: 

Cần xử lý dứt điểm tình trạng 
vứt rác trên cầu Diêu Trì

Chính quyền địa phương đã triển khai 
nhiều biện pháp để sớm ngăn chặn nạn 
xả rác thải trên cầu Diêu Trì. Cụ thể như 
phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức 
tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức 
của người dân về bảo vệ môi trường; tổ 
chức cắm biển cấm đổ rác ở đầu cầu; lắp 
đặt camera để theo dõi 24/24… 

Tuy nhiên, theo bà Thoa, các biện 
pháp này vẫn chưa thể ngăn chặn triệt 
để vấn nạn trên. Cái khó của địa phương 
là mặc dù theo dõi hình ảnh camera biết 
được người sử dụng xe máy chở rác ra 
vứt trên cầu, nhưng việc xử lý khó khăn 

do các biển số xe đăng ký không phải ở 
địa phương, mà đến từ các địa phương 
khác như Phù Cát, Phù Mỹ.

“Sắp tới, UBND thị trấn Diêu Trì sẽ 
phối hợp chặt chẽ với UBND phường 
Trần Quang Diệu và các ngành chức 
năng trong vận động nhân dân nâng 
cao ý thức bảo vệ môi trường. Chúng 
tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng 
CA, truy xuất hình ảnh biển số xe các 
chủ phương tiện xe máy vận chuyển 
rác thải ra đổ trên cầu để xử lý vi phạm 
hành chính!”, bà Thoa nhấn mạnh.                                 

GIA NGUYỄN

Rác thải xả bừa bãi trên cầu Diêu Trì gây nhếch nhác, ô nhiễm môi trường.                                                 Ảnh: G.N

(BĐ) - Để công tác giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của tổ 
chức, công dân đi vào nền nếp, đúng 
quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND 
huyện Tuy Phước vừa có văn bản yêu 
cầu chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ 
trưởng các phòng, ban chuyên môn 
thuộc huyện nghiêm túc tổ chức thực 
hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ảnh của tổ chức, 
công dân tại địa phương. 

Trong đó, đặc biệt chú ý những đơn 
thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ảnh của tổ chức, công dân do Chủ tịch 
UBND huyện, Ban Tiếp công dân huyện 

chuyển đến theo đúng thẩm quyền, 
đúng quy định của pháp luật. 

UBND huyện giao Chánh Thanh tra 
huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 
thực hiện công tác giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh 
của chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 
thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn 
thuộc huyện. Nếu đơn vị, địa phương 
nào chậm thực hiện hoặc không giải 
quyết cho công dân gây kéo dài vụ việc 
thì tham mưu Chủ tịch UBND huyện 
thành lập Tổ công tác để thanh tra trách 
nhiệm thủ trưởng.

Theo đánh giá của UBND huyện 

Tuy Phước, thời gian qua, công tác giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ảnh của tổ chức, công dân trên địa bàn 
huyện đã được UBND các xã, thị trấn và 
các phòng, ban thuộc huyện tập trung 
giải quyết hoặc tham mưu đề xuất cho 
Chủ tịch UBND huyện giải quyết đạt 
được nhiều kết quả tốt, tạo niềm tin cho 
nhân dân, đảm bảo tình hình ANTT ở 
địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó, 
chủ tịch UBND một số xã, thị trấn và 
thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn 
thuộc huyện chưa tập trung quyết liệt 
trong công tác này, còn để vụ việc  
kéo dài.                                               H.NHÂN

TUY PHƯỚC:

Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội 
facebook, một tài khoản có tên “Thang 
Nguyen” đăng trong nhóm “Chợ Phù 
Mỹ Bình Định” thông tin và hình ảnh 
đáng thương của một bé gái bị bệnh 
nặng, kêu gọi các nhà hảo tâm, phật tử 
gần xa giúp đỡ để có tiền chữa bệnh 
cho con gái.

Theo nội dung bài viết, bé gái tên 
Nguyễn Thùy Oanh (11 tuổi, ở xã Mỹ 
Châu, huyện Phù Mỹ) được Bệnh viện 
Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) chẩn đoán 
bị nhiễm trùng máu rất nặng và cần 
phải điều trị kịp thời. Bài viết còn kể 
hoàn cảnh của bé Oanh rất éo le: Ba mẹ 
đã ly hôn, mẹ bỏ con từ lúc 4 tuổi. Cha 
của bé gà trống nuôi con, công việc thợ 
hồ không ổn định, giờ phải nghỉ làm để 
chăm lo cho con. Nay bé nằm viện, cần 
phải mua thuốc bên ngoài để điều trị. 
Kèm theo bài đăng là số tài khoản tiếp 
nhận tài trợ và tên người được cho là 
chủ tài khoản.

Sau khi phát hiện bài viết này của tài 
khoản facebook “Thang Nguyen”, lãnh 
đạo UBND xã Mỹ Châu đã chỉ đạo các 

Thận trọng với thông tin kêu gọi từ thiện qua mạng xã hội

Hình ảnh do tài khoản facebook “Thang Nguyen” đăng 
kêu gọi từ thiện, nhân vật không có ở xã Mỹ Châu. 

Báo Bình Định số ra ngày 6.1.2022 
có bài “Phường Bồng Sơn (TX Hoài 
Nhơn): Công trình lát vỉa hè đường 
Hai Bà Trưng dây dưa vì “vướng” giải 
phóng mặt bằng”, phản ảnh công trình 
lát vỉa hè đường Hai Bà Trưng (thuộc 
khu phố 5, phường Bồng Sơn) thi công 
gần 2 năm chưa hoàn thành; ảnh hưởng 
đến mỹ quan đô thị, khiến người dân 
không hài lòng. 

Theo UBND phường Bồng Sơn, công 
trình kéo dài do vướng giải phóng mặt 
bằng (GPMB) và trong kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 của phường không 
có hạng mục GPMB để thi công đoạn vỉa 
hè còn lại thuộc đường Hai Bà Trưng. 
Đầu năm 2022, địa phương sẽ đưa hạng 
mục thi công nói trên vào kế hoạch sử 
dụng đất; làm việc với các hộ còn vướng 
trong GPMB để sớm thi công hoàn thiện 
vỉa hè tuyến đường…

Thế nhưng, đến giữa tháng 9.2022, 
đoạn vỉa hè còn lại của tuyến đường 
Hai Bà Trưng (khu vực phía Đông Nam 
ngã tư Hai Bà Trưng - Hồ Xuân Hương) 
vẫn chưa được thi công bó vỉa. Đoạn vỉa 
hè nhếch nhác, không đảm bảo vệ sinh 
môi trường và mất mỹ quan đô thị. Thực 
trạng này khiến người dân địa phương 
bức xúc vì UBND phường Bồng Sơn 
không thực hiện đúng cam kết.

Ông N.V.H, ở khu phố 5, ý kiến: “Là 
phường trung tâm, bộ mặt của TX Hoài 
Nhơn nhưng lãnh đạo UBND phường 
Bồng Sơn chưa triển khai thực hiện hiệu 
quả việc chỉnh trang đô thị. Cụ thể, chỉ 
một đoạn ngắn vỉa hè tuyến đường Hai 
Bà Trưng nhưng thi công từ cuối năm 
2020 đến nay chưa hoàn thiện. Lãnh 
đạo TX Hoài Nhơn cần chỉ đạo quyết 
liệt để phường Bồng Sơn sớm thi công 
dứt điểm việc bó vỉa tuyến đường này”.

Về việc này, ông Nguyễn Lương, 
Phó Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn, 
cho biết: Đến nay, còn 1 hộ gia đình 
chưa đồng ý giao đất để địa phương 
thực hiện GPMB nên chưa thể triển khai 
thi công đoạn vỉa hè còn lại. Tới đây, 
UBND phường mời hộ này làm việc để 
vận động giao đất, có cơ sở ban hành 
thông báo thu hồi đất, tiến hành GPMB. 
Trường hợp hộ này tiếp tục không đồng 
ý, phường sẽ thực hiện biện pháp cưỡng 
chế bảo vệ thi công để thi công dứt điểm 
việc bó vỉa tuyến đường Hai Bà Trưng 
trong thời gian sớm nhất có thể.

Như vậy, đến bao giờ công trình bó 
vỉa tuyến đường Hai Bà Trưng được thi 
công hoàn thiện vẫn là câu hỏi chưa có 
lời đáp chính xác.                                            V.LỰC

VIẾT TIẾP BÀI “CÔNG TRÌNH LÁT VỈA 
HÈ ĐƯỜNG HAI BÀ TRƯNG DÂY DƯA  
VÌ “VƯỚNG” GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG”:

Người dân bức xúc 
vì phường không 
giữ lời hứa

Đến nay, đoạn vỉa hè còn lại thuộc tuyến đường Hai 
Bà Trưng vẫn chưa thi công dứt điểm, không đảm 
bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.      Ảnh: V.L

bộ phận chuyên môn rà soát tại các thôn; 
đồng thời CA xã tra cứu trên hệ thống 
cơ sở dữ liệu về dân cư. Tuy nhiên, qua 
rà soát không có trường hợp nào có tên 
như bài đăng trên facebook.

Chị Bùi Thị Bích Thủy, Bí thư Xã đoàn 
Mỹ Châu, cho biết: Từ trước đến nay, 
nhiều gia đình có người thân, nhất là trẻ 
em bị bệnh nặng, hoàn cảnh khó khăn, 

khi hay tin, Xã đoàn đều kêu gọi các nhà 
hảo tâm hỗ trợ. Riêng trường hợp tài 
khoản facebook “Thang Nguyen”, ảnh 
bìa và ảnh đại diện là tượng phật, ngoài 
ra không có bất cứ thông tin nào và cũng 
không để chế độ bình luận, nhắn tin. 
Đặc biệt, bài viết đăng số tài khoản tiếp 
nhận tiền kèm theo tên người nhận tiền 
nhưng không có địa chỉ cụ thể ở thôn 
nào và cũng không có số điện thoại liên 
lạc, làm cho nhiều người hoài nghi về 
tính xác thực của thông tin và mục đích 
kêu gọi từ thiện.

Theo ông Trần Phúc Huy, Chủ tịch 
UBND xã Mỹ Châu, sẻ chia, hỗ trợ các 
hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh là việc 
nên làm, nhưng để lòng tốt được đặt 
đúng chỗ, người dân cần nâng cao cảnh 
giác trước các thủ đoạn kêu gọi ủng hộ 
từ thiện để lừa đảo trên mạng xã hội. 
Mỗi người nên thận trọng tìm hiểu, kiểm 
chứng kỹ các thông tin đăng tải kêu gọi 
ủng hộ từ thiện trên các trang mạng xã 
hội trước khi quyết định ủng hộ, giúp 
đỡ, tránh bị lừa đảo.

HẰNG NGA
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Bình Định

Thiếu hàng đột xuất 
trong thời gian ngắn

Theo báo cáo của Sở Công 
Thương, hiện nay toàn tỉnh có  
4 thương nhân đầu mối xăng 
dầu là: Công ty Xăng dầu Bình 
Định, chi nhánh Công ty CP 
Xăng dầu Dầu khí Phú Yên 
tại Bình Định, chi nhánh Tổng 
Công ty Thương mại Kỹ thuật 
và Đầu tư - Công ty CP Kỹ 
thuật và Đầu tư tại Bình Định, 
chi nhánh Xăng dầu Quân đội 
khu vực Tây Nguyên - Công 
ty TNHH MTV Tổng Công ty 
Xăng dầu Quân đội. Ngoài ra, 
toàn tỉnh có 4 thương nhân phân 
phối: Công ty CP Thủy sản Hoài 
Nhơn, Công ty CP Thương mại 
dịch vụ Hiệp Hòa, Công ty CP 
Thương mại Quy Nhơn, Công 
ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản 
Bảy Cường. 

Theo thông tin mà một số 
chủ tàu, thuyền ở Cảng cá Quy 
Nhơn phản ảnh, thời điểm cuối 
tháng 8 vừa qua, có tình trạng 
cửa hàng thường cung cấp dầu 
DO ngưng bán, gây ảnh hưởng 
đến việc đánh bắt. Ông Lưu Thái 
Nguyên, cửa hàng trưởng của 
Công ty CP Thương mại Hiệp 
Hòa, khẳng định, công ty bơm 
dầu cho các tàu, thuyền đầy đủ, 
không có tình trạng thiếu hàng. 
Cuối tháng 8, cửa hàng thiếu 
hàng đột xuất lúc 23 - 24 giờ 
đêm vì hàng nhập về chưa kịp. 
Khoảng 4 tiếng sau, cửa hàng có 
dầu DO bơm cho các tàu, thuyền 
và giá bán đúng giá niêm yết của 
Nhà nước. 

Theo ông Nguyễn Thanh 
Trang, Giám đốc Công ty 
TNHH Xăng dầu và Thủy sản 
Bảy Cường, các chủ cửa hàng 
bán lẻ xăng dầu và ngư dân có 
thỏa thuận chênh lệch giá so với 
giá niêm yết của Nhà nước vì 
bán nợ. Khi các cửa hàng bán 
lẻ không muốn bán nợ, từ chối 
bơm dầu DO khiến ngư dân 

Heo đen là vật nuôi gắn bó lâu đời với 
người Bana ở xã miền núi Vĩnh An, huyện 
Tây Sơn, là món ăn đặc sản của người Bana 
tại địa phương. Nuôi heo đen cũng là sinh 
kế của nhiều gia đình ở đây. 

Dẫn chúng tôi đi tham quan trang trại 
của gia đình, anh Đinh Ri, ở làng Kon Giọt 1, 
xã Vĩnh An, chia sẻ: Heo đen là một trong 
những giống heo có sức đề kháng tốt, không 
kén ăn, dễ nuôi, thích nghi với nhiều điều 
kiện thời tiết, nhất là những nơi rộng rãi, 
thoáng mát. So với heo trắng, heo đen dù 
lớn chậm nhưng do thịt thơm ngon nên giá 
cả rất ổn định, hiện giá bán ra thị trường từ 
150 nghìn đồng/kg hơi. Hiện đàn heo đen 
của tôi có 2 con heo nái và 7 con heo thịt, cả 
2 heo nái khi đẻ ra là gia đình tôi cho bà con 
trong làng nuôi rẽ, đồng thời bán giống cho 
các hộ khác với giá từ 1 - 1,5 triệu đồng/con. 

Ông Đinh Kiêu, Chủ tịch Hội Nông dân 

Tuy Phước, Quy Nhơn 
áp giá bồi thường 
GPMB dự án cao tốc 
Bắc - Nam

(BĐ) - Theo báo cáo của 
Sở GTVT, tính tới ngày 14.9, 
TP Quy Nhơn đã phê duyệt 
phương án bồi thường giải 
phóng mặt bằng (GPMB) 
thực hiện dự án cao tốc  
Bắc - Nam 2 đợt với 21 hộ và tổ 
chức bị ảnh hưởng, đạt 11,6%. 
Huyện Tuy Phước đã áp giá 
được 462 trường hợp, đạt 60%. 
Các địa phương còn lại là TX 
An Nhơn, TX Hoài Nhơn, các 
huyện Hoài Ân, Phù Cát, Phù 
Mỹ, Tây Sơn đang tiến hành 
phê duyệt giá đất, triển khai 
công tác lập, công khai và phê 
duyệt phương án bồi thường, 
GPMB.

Hiện nay, các địa phương 
đã sơ bộ kiểm kê được khoảng 
9.333/10.396 hộ ảnh hưởng 
(đạt 89,7%); xác nhận nguồn 
gốc đất đai được 5.874/10.396 
hộ ảnh hưởng (đạt 56,5%). 

Trong đó, TX An Nhơn thực 
hiện kiểm kê được 1.102/1.216 
hộ ảnh hưởng (đạt 90,6%). 
Huyện Tuy Phước kiểm kê 
được 745/771 hộ ảnh hưởng 
(đạt 96,6%). TX Hoài Nhơn 
kiểm kê được 3.414/3.449 hộ 
ảnh hưởng (đạt 99%)…

BÙI NGHĨA

Thành lập 3 tổ 
kiểm tra công tác 
PCTT-TKCN&PTDS 

(BĐ) - Theo thông tin từ 
Ban chỉ huy Phòng chống 
thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn 
và Phòng thủ dân sự ( PCTT-
TKCN&PTDS) tỉnh, UBND 
tỉnh quyết định thành lập 3 
tổ công tác, giao cho các Phó 
Trưởng Ban chỉ huy PCTT-
TKCN&PTDS tỉnh phối hợp 
với các đơn vị, sở, ngành và 
địa phương triển khai kiểm 
tra công tác, kế hoạch chuẩn 
bị phương án phòng chống, 
ứng phó trong công tác  PCTT-
TKCN&PTDS tỉnh năm 2022 
trên địa bàn tỉnh. 

Các tổ kiểm tra, đôn đốc 
công tác chuẩn bị  PCTT-
TKCN&PTDS tại  các  địa 
phương; xây dựng, phê duyệt 
kế hoạch PCTT-TKCN&PTDS 
giai đoạn 2021 - 2025; phương 
án ứng phó thiên tai các cấp 
vào mùa mưa bão năm 2022; 
phương án sơ tán dân ứng 
phó với bão, ngập lụt, sạt lở 
núi. Kiểm tra công tác chuẩn 
bị PCTT theo phương châm 
“4 tại chỗ”; công tác đảm bảo 
an toàn hồ đập, đê kè, khơi 
thông dòng chảy trước mùa 
mưa bão… Trước ngày 25.9, 
các tổ phải hoàn thành kế 
hoạch kiểm tra thực tế, đồng 
thời báo cáo và đề xuất các 
giải pháp cụ thể trình UBND 
tỉnh xem xét trước ngày 30.9.

THU DỊU

Kiểm soát, đảm bảo đủ nguồn 
cung xăng dầu trong tỉnh 

Sau khi có thông tin nhiều DN xăng dầu ở một số tỉnh, thành bị Bộ Công Thương rút giấy phép, người dân không khỏi 
lo lắng trước nguy cơ đứt nguồn cung gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất. Trước tình hình đó, cơ quan chức năng và 
các nhà phân phối lớn ở Bình Định khẳng định không thiếu hụt xăng dầu, không có hiện tượng găm hàng chờ tăng giá.

hiểu lầm xảy ra tình trạng khan 
hiếm dầu DO. 

Không lo đứt gãy 
nguồn cung

Ông Bùi Chánh Khiêm, 
Quyền Chủ tịch - Giám đốc 
Công ty Xăng dầu Bình 
Định, cho biết: Công ty có 
1 kho có tổng sức chứa trên  
50.000 m3 xăng dầu các loại;  
1 cảng biển tiếp nhận xăng dầu 
cho các loại tàu dầu có trọng tải  
10.000 DWT. Công ty là đơn vị 
tuyến 1 của Tập đoàn Xăng dầu 
Việt Nam (Petrolimex), có khả 
năng cung ứng các loại xăng 
dầu trên địa bàn tỉnh và xuất 
điều động nội bộ mặt hàng 
xăng dầu cho các công ty xăng 
dầu tuyến sau thuộc hệ thống 
Petrolimex tại các tỉnh Gia Lai, 
Kon Tum, Phú Yên. Ngoài ra, 
công ty còn quản lý hàng dự trữ 
xăng dầu cho quốc gia theo quy 
định Nhà nước. Do đó, công 
ty đảm bảo cung ứng cho thị 
trường theo đúng nhu cầu thực 
tế của khách hàng, không để 
xảy ra các trường hợp thiếu hụt 

cục bộ, đảm bảo xăng dầu dự 
trữ của công ty trong mọi tình 
huống. Hiện 91 cửa hàng xăng 
dầu của Công ty Xăng dầu Bình 
Định đảm bảo kinh doanh đúng 
quy định. Trong 8 tháng đầu 
năm, sản lượng nhập hàng của 
công ty đạt 111% so với cùng kỳ.

Hiện tại, các DN đầu mối đã 
cam kết đảm bảo cung cấp cho 
hệ thống xăng dầu, cho các đại lý, 
cây xăng để bán cho người dân. 
Ông Nguyễn Thanh Trang khẳng 
định: Công ty TNHH Xăng dầu 
và Thủy sản Bảy Cường dự trữ 
khoảng 2 triệu lít xăng, dầu đảm 
bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, 
sản xuất, kinh doanh của người 
dân trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, 
công ty còn cung cấp xăng dầu 
cho các đại lý tại TP Hồ Chí 
Minh, nên không có hiện tượng 
đứt gãy nguồn nhiên liệu.

Qua 2 đợt kiểm tra của Sở 
Công Thương và Cục Quản lý 
thị trường Bình Định vào tháng 
3 và tháng 8 vừa qua cho thấy, 
toàn bộ 328 cửa hàng bán lẻ 
xăng dầu trong toàn tỉnh chưa 
có tình trạng găm hàng hay cố 

tình từ chối bán hàng cho người 
mua. Sở Công Thương đã đề 
nghị UBND các huyện, thị xã, 
thành phố cùng vào cuộc nắm 
bắt thông tin, phối hợp với các 
đội quản lý thị trường kiểm tra, 
xử lý các cửa hàng xăng dầu 
ngưng hoạt động không có lý do 
chính đáng hoặc có dấu hiệu vi 
phạm pháp luật về kinh doanh 
xăng dầu. 

Ông Nguyễn Đình Kha, Phó 
Giám đốc Sở Công Thương, cho 
biết: Sở đã phối hợp với Cục 
Quản lý thị trường Bình Định 
kiểm tra đột xuất các đơn vị 
kinh doanh xăng dầu trên địa 
bàn. Qua kiểm tra, các cửa hàng 
đều hoạt động bình thường, 
không có hiện tượng găm hàng 
chờ tăng giá. Nguồn cung xăng 
dầu cơ bản đáp ứng đủ nhu 
cầu sử dụng. Các cơ sở kinh 
doanh phải phục vụ người 
dân, DN, thực hiện đúng quy 
định của phát luật. Nếu người 
dân biết điểm bán xăng dầu 
nào không phục vụ thì thông 
báo ngay cho ngành chức năng 
để kịp thời xử lý.            HẢI YẾN 

Sở Công Thương 
phối hợp với 
Cục Quản lý thị 
trường Bình 
Định kiểm tra 
đột xuất Cửa 
hàng bán xăng 
dầu 02 của Công 
ty TNHH Xăng 
dầu và Thủy sản 
Bảy Cường. 
Ảnh: HẢI YẾN

Từng bước xây dựng “thương hiệu” heo đen Vĩnh An

xã, cho biết: Trước kia, hầu như gia đình 
nào trong xã cũng có 3 - 5 con heo đen, chủ 
yếu nuôi theo cách truyền thống là thả rông, 

nên heo phát triển chậm, hiệu 
quả kinh tế thấp. Hiện xã đang 
tập trung xây dựng nông thôn 
mới, nên thời gian qua chúng 
tôi tuyên truyền vận động người 
dân nuôi heo đen trong chuồng 
trại. Theo thống kê, hiện trên địa 
bàn xã có gần 300 con heo đen 
được các hộ dân nuôi nhỏ lẻ. 

Để phát triển chăn nuôi heo 
đen bản địa theo hướng hàng 
hóa mang tính bền vững, xã 
Vĩnh An cần nâng cao công 
tác tuyên truyền, vận động, 
hướng dẫn các hộ chăn nuôi 
áp dụng các tiến bộ KHKT 
trong chăn nuôi để mang lại 

hiệu quả cao, hướng tới mục tiêu đưa sản 
phẩm heo đen trở thành sản phẩm OCOP 
của địa phương.                            TÍN TRỌNG

Heo đen là một trong những giống heo có sức đề kháng tốt, không kén 
ăn, dễ nuôi, thích nghi với nhiều điều kiện thời tiết.             Ảnh: TÍN TRỌNG
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Bình Định

Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả 
quản lý tài nguyên, môi trường
Ngành Tài nguyên và Môi trường đang tích cực triển khai các giải pháp chuyển đổi số, nhằm nâng cao hiệu quả 

trong quản lý, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường... Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận các vấn đề liên quan lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Viên chức ngành TN&MT tỉnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.             Ảnh: Đ.K

Nâng cao hiệu quả 
công việc

Sở TN&MT hiện quản lý 
nhiều hoạt động thuộc 5 lĩnh 
vực cơ bản: Đất đai, bảo vệ môi 
trường, tài nguyên khoáng sản, 
tài nguyên nước, biến đổi khí 
hậu, biển và hải đảo. Những 
năm gần đây, Sở luôn chú trọng 
ứng dụng công nghệ thông tin 
(CNTT), thực hiện chuyển đổi 
số góp phần nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý Nhà nước về 
lĩnh vực TN&MT. 

Đến thời điểm này, đơn vị 
thực hiện toàn bộ công tác đăng 
ký cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, 
cập nhật, chỉnh lý 6 biến động 
cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính 
trên phần mềm ViLis 2.0 của Bộ 
TN&MT. Đồng thời, triển khai 
xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng 
chung thuộc lĩnh vực TN&MT, 
như: Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; cơ 
sở dữ liệu GIS khoáng sản Bình 
Định; cơ sở dữ liệu tài nguyên 
nước; cơ sở dữ liệu địa chính 
(bản đồ địa chính, hồ sơ địa 
chính); cơ sở dữ liệu môi trường; 
cơ sở dữ liệu TN&MT biển và 
hải đảo; cơ sở dữ liệu thanh tra, 
khiếu nại, tố cáo…

Việc xử lý văn bản trên phần 
mềm văn bản điện tử tiếp tục 
được đẩy mạnh. Hiện tại 100% 
văn bản của các phòng, đơn vị 
trực thuộc Sở đã được trao đổi 
trên hệ thống quản lý văn bản 
điều hành kết hợp ký số trên 
phần mềm. Qua đó tiết kiệm 
được thời gian, chi phí, tạo sự 
chuyên nghiệp, nâng cao hiệu 
suất trong công việc, hướng tới 

góp phần xây dựng thành công 
chính quyền điện tử.

Đặc biệt, Sở TN&MT đã cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực 
TN&MT đạt theo hướng dẫn của 
UBND tỉnh và Bộ TN&MT; đã 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
cho 100% thủ tục hành chính của 
Sở (122 thủ tục, trong đó có 69 
dịch vụ công trực tuyến mức  
độ 4). Thông qua hệ thống giám 
sát trên ứng dụng, lãnh đạo các 
đơn vị có thể sớm phát hiện ra 
những sai sót về chuyên môn, 
từ đó kịp thời chấn chỉnh, ngăn 
ngừa. Nhờ đó, từ đầu năm 2022 
đến nay, Sở TN&MT đã tập trung 
giải quyết hồ sơ đúng hạn, hạn 
chế tối đa tình trạng hồ sơ quá 
hạn thông qua việc thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông 

trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng 
CNTT trong việc tiếp nhận, giải 
quyết hồ sơ. 

Ông Lê Văn Tùng, Giám đốc 
Sở TN&MT, cho biết: “Từ đầu 
năm đến nay, Sở đã giải quyết 
14.862 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải 
quyết đúng và sớm hạn là 14.848 
(đạt 99,9%)”.

Đẩy mạnh chuyển đổi số
Việc Sở TN&MT sử dụng 

biên lai, hóa đơn điện tử trong 
thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục 
hành chính góp phần nâng cao 
hiệu quả quản lý, sử dụng chứng 
từ thu phí, lệ phí giải quyết thủ 
tục hành chính. 

Hiện 100% công chức, viên 
chức, người lao động Sở được 
phân công xử lý hồ sơ, thủ tục 
hành chính trên hệ thống thông 

tin một cửa điện tử tỉnh (VNPT-
iGate) sử dụng hệ thống xác thực 
người dùng tập trung của tỉnh 
(egov.binhdinh.gov.vn) để thống 
nhất sử dụng một tài khoản và 
mật khẩu khi tham gia hoạt động 
trên môi trường mạng đối với 
3 hệ thống: Cổng dịch vụ công 
tỉnh (dichvucong.binhdinh.gov.
vn), hệ thống thông tin một cửa 
điện tử tỉnh (VNPT-iGate) và hệ 
thống văn phòng điện tử tỉnh 
(iDesk)… Sở TN&MT đã chỉ đạo 
Văn phòng Đăng ký đất đai phối 
hợp với UBND TP Quy Nhơn 
triển khai thí điểm xây dựng cơ 
sở dữ liệu đất đai tại xã Nhơn Lý 
và Nhơn Hải trên hệ thống quản 
lý đất đai VBDLis.

Tuy vậy, công tác thực hiện 
chuyển đổi số trong ngành 
TN&MT còn đó những khó 

khăn, như: Một số trang thiết 
bị, máy móc, hệ thống phần 
mềm do sử dụng lâu năm nên 
xuống cấp, lạc hậu, chưa đáp 
ứng được việc kết nối, tích 
hợp, chia sẻ dữ liệu. Hạ tầng 
kỹ thuật CNTT và phần mềm 
chuyên ngành tuy được đầu tư, 
nhưng chưa đồng bộ… 

Trước những khó khăn này, 
Sở TN&MT đã, đang kiến nghị 
cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, 
để từng bước tháo gỡ, khắc phục, 
đầu tư, nâng cấp. Đồng thời, đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền về 
TN&MT năm 2022 đến toàn thể 
công chức, viên chức, người lao 
động. Trong đó, nhấn mạnh về 
tầm quan trọng của chuyển đổi 
số trên nền tảng tài nguyên số, 
cải cách hành chính, thủ tục hành 
chính gắn với đẩy mạnh chuyển 
đổi số, xây dựng tài nguyên số 
trong lĩnh vực TN&MT, nhằm 
nâng cao trách nhiệm thực hiện 
nhiệm vụ cải cách hành chính 
trong lĩnh vực TN&MT.

Ông Lê Văn Tùng cho biết 
thêm: “Sở quyết tâm tăng cường 
ứng dụng CNTT mạnh mẽ hơn 
bằng việc xây dựng kế hoạch 
và lộ trình thực hiện chuyển 
đổi số trong ngành, phấn đấu 
đạt được những mục tiêu chiến 
lược. Trong đó, tập trung đẩy 
mạnh triển khai các dự án ứng 
dụng CNTT vào xây dựng quản 
lý và chia sẻ dữ liệu, các dự án 
quản lý duy trì về hạ tầng phần 
cứng, phần mềm CNTT, đảm 
bảo nền tảng phục vụ chuyển 
đổi số của ngành, là yếu tố then 
chốt giúp xác định cơ hội trao 
đổi, chia sẻ thông tin/dữ liệu 
giữa các đơn vị trong ngành, 
từ đó hướng tới mục tiêu đạt 
hiệu suất cao nhất trong công 
tác chuyên môn, phục vụ người 
dân và DN”.               

TRỌNG LỢI

Bình Định tích cực tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học 
công nghệ Việt Nam

154 xã, phường, thị trấn 
đã thành lập Tổ công 
nghệ số cộng đồng

(BĐ) - Theo Sở TT&TT, thực hiện 
chỉ đạo của Bộ TT&TT về triển khai Tổ 
công nghệ số cộng đồng, UBND tỉnh 
đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND 
ngày 27.5.2022 của UBND tỉnh, đến giữa 
tháng 9.2022 cả tỉnh có 11/11 huyện, thị 
xã, thành phố đã có văn bản/kế hoạch 
triển khai trên địa bàn. Qua đó, đã có 
154/159 xã, phường, thị trấn trong tỉnh 
đã thực hiện và thành lập Tổ công nghệ 
số cộng đồng tại 1.076 thôn/xóm với 
4.190 người tham gia.

Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ làm 
nhiệm vụ hướng dẫn người dân, hộ gia 
đình sử dụng dịch vụ công trực tuyến 
và tương tác với chính quyền qua nền 
tảng số; tham gia sàn thương mại điện 
tử uy tín; hướng dẫn người dân kỹ năng 
sử dụng phần mềm bảo đảm an toàn 
thông tin mạng ở mức cơ bản; kỹ năng 
sử dụng mạng xã hội văn minh, an toàn; 
nhận diện, phòng ngừa thông tin xấu, 
độc trên không gian số…                                        

AN NHIÊN

Theo Liên hiệp các Hội KHKT Bình 
Định, từ năm 2016 đến nay, tỉnh Bình Định 6 
lần tham dự Giải thưởng Sáng tạo KH&CN 
Việt Nam, đạt 10 giải thưởng, gồm: 1 giải 
nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 6 giải khuyến 
khích. Để có được thành tích đáng khích lệ 
đó, việc tuyển chọn, thẩm định và đề xuất 
gửi tham dự hằng năm là yếu tố quan trọng. 
Liên hiệp các Hội KHKT Bình Định phối 
hợp với một số sở, ngành liên quan đã và 
đang triển khai tốt hoạt động này.

Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam 
do Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam 
phối hợp với Bộ KH&CN, Tổng LĐLĐ 
Việt Nam, Trung ương Ðoàn TNCS Hồ 
Chí Minh... tổ chức hằng năm để xét tặng 
cho các tác giả có những công trình KHCN 
có giá trị khoa học - kinh tế - xã hội lớn, 
được thực hiện tại Việt Nam, nhằm khích 
lệ, tôn vinh và công nhận sự đóng góp nổi 
bật của các tác giả, khuyến khích việc tiếp 
tục nghiên cứu, áp dụng các thành tựu 
KHCN tiên tiến vào sản xuất và đời sống.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Chủ tịch 
Liên hiệp các Hội KHKT Bình Định, cho 
biết: Hằng năm, khi Liên hiệp các Hội 

KHKT Việt Nam phát động Giải thưởng 
Sáng tạo KHCN Việt Nam, Liên hiệp các 
Hội KHKT Bình Định tích cực triển khai 
thông qua các kênh thông tin, tuyên truyền 
của cơ quan (cổng thông tin điện tử và định 
kỳ trên bản tin KHKT 2 tháng/lần) đến với 
các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học trên 
địa bàn tỉnh. Đồng thời, Thường trực Liên 
hiệp các Hội KHKT Bình Định đã có những 

buổi làm việc trực tiếp 
với một số cơ quan, đơn 
vị, DN nhằm tìm kiếm, 
phát hiện những công 
trình nghiên cứu khoa 
học chất lượng và phù 
hợp với quy chế xét 
giải. Từ đó, đôn đốc và 
hướng dẫn các tác giả 
xây dựng hồ sơ tham dự.

Với Giải thưởng 
Sáng tạo KHCN Việt 
Nam năm 2022, Liên 
hiệp các Hội KHKT 
Bình Định đã phát 
động sâu rộng trong 
toàn tỉnh. Tháng 9.2022, 

đơn vị bắt đầu tiếp nhận hồ sơ, tư vấn, 
hỗ trợ và lựa chọn các công trình đủ tiêu 
chuẩn gửi tham dự giải thưởng lần này. 
Liên hiệp các Hội KHKT Bình Định đề 
nghị các cá nhân, tổ chức có công trình 
phù hợp với quy chế giải thưởng có thể 
liên hệ với Liên hiệp các Hội KHKT Bình 
Định để được hướng dẫn thủ tục đăng ký 
tham dự.                                         ĐẠI NAM

Ông Lê Văn Dư, Tổng Giám đốc Công ty TNHH giống gia cầm Minh Dư 
(người đeo găng tay trắng) đạt giải nhất Giải thưởng Sáng tạo KHCN 
Việt Nam năm 2020, với công trình Tổ hợp lai các giống gà nội (MD1.BĐ, 
MD2.BĐ,  MD3.BĐ).       Ảnh: A.N
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Năm học 2022 - 2023, Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn 
chào đón những học sinh khiếm thị đầu tiên. Trường có tổng 
cộng 170 học sinh, được phân làm 18 lớp, trong đó có 6 lớp 
khiếm thính, 1 lớp khiếm thị và 11 lớp chậm phát triển trí tuệ. 
Với mong muốn tiếp sức và bù đắp cho các em, các thầy cô giáo 
đã tích cực cập nhật phương pháp dạy - học phù hợp và làm mới 
một số hạng mục công trình để tạo ra môi trường học tập an 
toàn, thoải mái, hiệu quả.

Tạo ra môi trường học tập an toàn, thân thiện, hướng tới phát triển kỹ năng tự 
phục vụ cho trẻ là những mục tiêu trong năm học mới của nhà trường.
- Trong ảnh: CLB Thanh niên Trường Quốc học Quy Nhơn giao lưu với học sinh tại 
Đêm hội trăng rằm.                                Ảnh: N.T

Dù lớp khiếm thị chỉ có 
4 học sinh, do không ít phụ 
huynh quá lo lắng mà ngại 
ngần cho con đến trường, 
nhưng như lời cô Phó Hiệu 
trưởng Huỳnh Thị Kim Anh: 
“Chúng tôi nhận ra niềm vui 
trên gương mặt các em khi 
nghe đến việc đi học”. 

Để dạy các em khiếm thị 
thật tốt, Ban Giám hiệu giao 
cô giáo Đỗ Thị Xuân Thảnh 
phụ trách lớp. Trường đã cử 
cô Thảnh tham gia các khóa 
tập huấn dạy trẻ khiếm thị, 
rồi học tập thực tế tại một 
số trường dạy trẻ khiếm thị 
trong nước. Cô Thảnh có 13 
năm kinh nghiệm giảng dạy 
tại trường, tính rất chịu khó, 
tích cực đổi mới phương 
pháp dạy học thích ứng với 
đối tượng học sinh. Trường 
đã bố trí lớp khiếm thị ở tầng 
trệt, gần nhà vệ sinh, tạo điều 
kiện để các em di chuyển dễ 
dàng hơn. 

Trong số 4 học sinh có tên 
trong danh sách lớp khiếm thị 
đầu năm học, Đinh Thị Triều 
Mẫn đến từ huyện Phù Cát 

Cô Linh 
cầm tay 

hướng dẫn 
học sinh 

viết chữ O.                                                                  
Ảnh: N.T

Tổ chức Lễ rước giác linh Hưng Đạo Đại Vương nhập điện
(BĐ) - Nhân dịp Lễ tưởng 

niệm 722 năm (1300 - 2022) 
Ngày húy kỵ Anh hùng dân tộc 
Trần Hưng Đạo (20.8 âm lịch) 
do UBND TP Quy Nhơn tổ chức 
từ ngày 13 - 15.9 (tức ngày 18 - 
20 âm lịch), sáng 14.9, Ban tổ 
chức Lễ húy kỵ đã tổ chức lễ 
rước giác linh Hưng Đạo Đại 
Vương nhập điện từ Tượng 
đài Đức thánh Trần Hưng Đạo 
(Hải Minh, phường Hải Cảng) 
về Đền thánh Sơn Hà (Đền thờ 
Anh hùng dân tộc Trần Hưng 
Đạo) tại phường Thị Nại.

Nghi thức rước giác linh 
Đức thánh Trần Hưng Đạo 
diễn ra nghiêm cẩn. Đông đảo 
cán bộ, người dân Quy Nhơn, 
cùng du khách thành kính dâng 
hương, dâng hoa tại Tượng đài 
Đức thánh Trần Hưng Đạo 
nhằm tri ân tiền nhân, tưởng 
nhớ công đức to lớn của Hưng 
Đạo Đại Vương, cùng quân dân 
triều Trần đánh đuổi giặc ngoại 
xâm, giữ yên bờ cõi Đại Việt.

Sau phần tế lễ, yết cáo 
trước án tiền, linh vị của Ngài 

Lễ dâng hoa, dâng hương Tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo.   Ảnh: NGỌC NHUẬN

được thỉnh lên kiệu và rước 
đưa về Đền thờ. Tại Đền thờ, 
sau phần tế an vị, các nghi lễ 
khác được diễn ra, như: Nghi 
thức tế thánh, lễ tế cầu quốc 
thái dân an, lễ tri ân các anh 
hùng liệt sĩ...

Lễ giỗ Đức thánh Trần Hưng 
Đạo từ lâu đã trở thành nét đẹp 
văn hóa trong tín ngưỡng dân 
gian của người dân Quy Nhơn 
nói riêng, Bình Định nói chung. 

Trong tâm thức của người dân 
Quy Nhơn - Bình Định, cũng 
như nhân dân cả nước, Anh 
hùng dân tộc Trần Hưng Đạo 
là vị thánh của nhân dân, được 
nhân dân ngưỡng mộ, tôn kính 
gắn với những công lao to lớn 
của Ngài trong ba lần chỉ huy 
quân dân Đại Việt đánh tan 
các cuộc xâm lược của giặc  
Nguyên - Mông thế kỷ XIII.           

NGỌC NHUẬN

Giám sát việc thực hiện bộ tiêu chí 
xã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao

(BĐ) - Từ ngày 13 - 20.9, 
Đoàn giám sát của Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh, do Phó 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh Phạm Văn Nam 
làm trưởng đoàn, thực hiện 
giám sát đối với các xã được 
phê duyệt kế hoạch đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao trong 
năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

Cụ thể, Đoàn giám sát đối 
với xã: Nhơn Lộc, Nhơn An 
(TX An Nhơn), Phước Nghĩa, 
Phước Quang (huyện Tuy 
Phước), Cát Hanh (huyện 
Phù Cát), Mỹ Quang, Mỹ 
Châu (huyện Phù Mỹ), Ân 
Tường Tây (huyện Hoài Ân), 
Bình Tường (huyện Tây Sơn), 
Nhơn Hải (TP Quy Nhơn). 

Hoạt động giám sát nhằm 
đánh giá tình hình, kết quả 
tổ chức, triển khai thực hiện 
Quyết định số 2224/QĐ-

UBND ngày 16.7.2022 của 
UBND tỉnh về ban hành bộ 
tiêu chí xã nông thôn mới và 
nông thôn mới nâng cao giai 
đoạn 2021 - 2025 tại các xã 
được phê duyệt kế hoạch đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng 
cao trong năm 2022. Qua đó, 
chỉ ra những khó khăn, hạn 
chế, làm rõ nguyên nhân, 
lắng nghe các kiến nghị, đề 
xuất chính đáng của các địa 
phương để khắc phục, duy trì, 
nâng cao chất lượng các tiêu 
chí. Sau giám sát, Đoàn giám 
sát sẽ có báo cáo kiến nghị các 
ngành chức năng xem xét, giải 
quyết những vấn đề khó khăn, 
tồn đọng của địa phương, tiếp 
sức để các địa phương hoàn 
thành kế hoạch đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao vào 
cuối năm 2022.

NGUYỄN MUỘI

Yêu thương hơn 
những học sinh thiệt thòi

là học sinh dân tộc thiểu số 
duy nhất, nhưng lanh lợi nhất 
lớp. Mẫn cho biết em rất thích 
đến trường vì ở đây có nhiều 
bạn, có cô giáo dạy rất hay và  
thân thiện. 

“Lúc trước, con và em trai 
cũng mù ngồi chơi cả ngày 
trong xó nhà; mẹ con cũng bị 
mù. Rồi mẹ quyết định dẫn 
con xuống Hội Người mù 
tỉnh học chữ Braille, sau đó 
cô chú của Hội đăng ký cho 
con vào đây học. Ngày khai 
giảng năm học mới rất đông 
và vui”, Mẫn thỏ thẻ. 

Cùng với Mẫn, một số học 

sinh khuyết tật “lần đầu đến 
trường” cũng tỏ ra choáng 
ngợp với tòa nhà 5 tầng 
mới toanh và hai dãy phòng 
thoảng mùi sơn mới, cùng 
những thầy cô rất thân thiện. 
Tại lớp học khiếm thính, cô 
giáo Phan Thị Mỹ Linh đang 
cầm tay em Huỳnh Hữu 
Nghĩa hướng dẫn viết chữ O 
thật tròn. Thấy Nghĩa ghì chặt 
cây bút chì đầy quyết tâm, cô 
Linh nhắc Nghĩa ngẩng cao 
đầu lên một chút.  

Theo bà Trần Thị Thúy 
Nga, Hiệu trưởng nhà trường, 
năm học này, trường tuyển 

sinh thêm 3 lớp chậm phát 
triển trí tuệ và 1 lớp khiếm 
thị; có tổng cộng 170 học sinh, 
được phân làm 18 lớp, trong 
đó có 6 lớp khiếm thính, 1 lớp 
khiếm thị và 11 lớp chậm phát 
triển trí tuệ. 

Tham quan một số lớp học, 
ấn tượng là sự ngăn nắp, sạch 
sẽ, nền nếp, bài bản. Hiệu 
trưởng nhà trường cho biết,  
2 dãy phòng học cũ cùng khu 
nội trú được sửa chữa, làm 
mới, riêng dãy nhà mới 5 tầng 
được bố trí hợp lý, khoa học, 
an toàn hơn cho các em. Khâu 
vệ sinh thì giáo viên phụ trách 
lớp học ở tầng nào phụ trách 
luôn tầng đó; riêng khoảnh 
sân trường, hai cô bảo mẫu và 
một số học sinh khiếm thị của 
lớp lớn chung tay. 

Năm học này, nhà trường 
tiếp tục đổi mới phương pháp 
dạy học, tích cực duy trì các 
tiết dạy hỗ trợ giáo dục khuyết 
tật, tạo điều kiện để các em có 
năng khiếu thể hiện khả năng 
trong những hoạt động ngoại 
khóa. Những dịp như vậy 
các em vui lắm. Mới đây, nhà 

trường tổ chức Đêm hội trăng 
rằm 2022, có sự phối hợp của 
Đoàn Trường Quốc học Quy 
Nhơn, Đoàn phường Lê Lợi 
và Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh Bình Định. 

Tiết mục múa đồng diễn 
“Ngôn ngữ ký hiệu của học 
sinh khiếm thính” do 19 thành 
viên CLB Thanh niên Trường 
Quốc học Quy Nhơn biểu diễn 
đã được các em hưởng ứng 
nhiệt liệt và đầy phấn khích. 
Đêm đó, em nào cũng có quà 
trung thu, riêng 50 bạn khó 
khăn còn nhận được học bổng 
của các anh chị CLB và nhà 
hảo tâm. 

“Các em biết nghe lời giáo 
viên chủ nhiệm, biết rằng nếu 
mình chăm ngoan học giỏi thì 
sẽ nhận được quà nên luôn 
phấn đấu. Hiện tại, cơ sở vật 
chất đáp ứng nhu cầu. Nếu 
có thêm những trang thiết bị 
phù hợp, nhà trường sẽ có 
thêm điều kiện rèn kỹ năng 
cho các em, nhất là những kỹ 
năng tự phục vụ mình”, bà 
Nga cho hay. 

NGỌC TÚ
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Cả tin
Giữa tháng 6.2022, qua 

một trang web tìm việc, em 
N.T.K.M. (15 tuổi, ở huyện Tuy 
Phước) cùng bạn trai được giới 
thiệu đến một căn nhà ở TP Hồ 
Chí Minh để nhận việc làm. 
Tại đây, cả hai được hướng 
dẫn các thao tác sử dụng máy  
vi tính, tạo tài khoản game, 
app đặt hàng... Sau đó vài 
ngày, M. cùng bạn trai và một 
số người khác được đưa sang 
Campuchia để làm việc với 
mức lương thỏa thuận 12 - 17 
triệu đồng/tháng. Công việc 
chính của M. là lên mạng xã 
hội lừa đảo những người Việt 
Nam khác bằng hình thức 
chốt đơn hàng online (yêu cầu 
khách chuyển tiền cọc mua 
hàng nhưng không giao hàng). 
Thời gian làm việc từ sáng sớm 
đến 22 giờ hằng ngày và không 
được tự ý ra khỏi nơi làm việc. 

“Mới đầu, tôi không đạt 
được định mức đã giao nên bị 
nhốt, bỏ đói... Sau đó, có bạn 
trai hỗ trợ nên tôi cũng đạt, 
song định mức lại được đẩy 
lên. Bí quá, tôi liên lạc về gia 
đình để đóng tiền chuộc là 
1.700 USD. May mắn là sau đó 
tận dụng cơ hội cho ra ngoài, 
tôi nhanh chóng trốn được”, 

Cảnh giác với bẫy “việc nhẹ lương cao”
Tin lời mời gọi có thu nhập 
cao từ công việc đơn giản, 
nhiều người trẻ đã sập bẫy 
của tội phạm mua bán người. 
Sau đó, để được giải thoát, họ 
và gia đình phải mất khoản 
tiền lớn.

M. kể lại sau gần 3 tháng bị lừa 
sang Campuchia làm việc với 
mong muốn đổi đời. 

Một trường hợp khác là 
N.T.H. (21 tuổi, ở huyện Phù 
Cát) cũng may mắn trở về sau 
khi được gia đình đóng tiền 
chuộc 80 triệu đồng. H. kể, 
trong một lần tìm việc trên 
mạng xã hội, thấy giới thiệu 
làm việc trên máy tính, cùng 
các chế độ tiền lương, phúc lợi 
hấp dẫn nên quyết định ứng 
tuyển. Sau đó, H. cùng một vài 
người nữa được đưa lên ô tô đi 
trong đêm để sang Campuchia. 

Tại đây, công việc của H. 
là lập các tài khoản Zalo, 
Facebook giả danh nữ, sau đó 
tìm kiếm, kết bạn, làm quen, 
dụ dỗ “con mồi” tham gia các 
trò chơi có nạp tiền trên mạng 

nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền. 
Đây là 2 nạn nhân ở Bình 

Định may mắn được trở về 
sau khi sang Campuchia 
làm việc. Qua việc sàng lọc 
tin báo từ người dân, hiện 
trên địa bàn tỉnh vẫn còn vài 
trường hợp chưa được trở về. 
Được biết, sau khi bị đưa sang 
Campuchia, các nạn nhân này 
bị buộc làm việc trên máy 
tính, giao chỉ tiêu lập các tài 
khoản mạng xã hội, giả danh 
nhân viên tuyển cộng tác viên, 
nhân viên các sàn đầu tư tài 
chính... để lừa đảo chiếm đoạt 
tài sản của người chơi. Nếu 
không hoàn thành chỉ tiêu, 
nạn nhân sẽ bị đánh đập, bỏ 
đói; để được trở về phải nộp 
tiền chuộc thân với giá từ vài 
chục đến cả trăm triệu đồng. 

Cần cảnh giác
Bên cạnh việc rà soát, nắm 

bắt tình hình trên địa bàn tỉnh, 
phối hợp với các cơ quan liên 
quan để có phương án giải 
thoát cho nạn nhân, CA tỉnh 
còn đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, nâng cao ý thức cho 
người dân về các chiêu thức 
của loại tội phạm này. 

Theo Phòng Cảnh sát hình 
sự (CA tỉnh), thủ đoạn của tội 
phạm mua bán người không 
mới. Tuy nhiên, trước đây nạn 
nhân thường là phụ nữ, trẻ em, 
nay có cả những người trong độ 
tuổi lao động. Để dễ dàng chiêu 
dụ “con mồi”, chúng đưa ra các 
lời mời chào hấp dẫn, hứa hẹn 
cơ hội đổi đời như: Thu nhập ổn 
định, không tốn chi phí đào tạo 
lẫn di chuyển, không yêu cầu 

kinh nghiệm, chỉ cần biết đánh 
máy, công việc nhẹ nhàng… 
Phương thức hoạt động của tội 
phạm mua bán người chủ yếu 
thông qua mạng xã hội. 

“Đa phần bọn chúng hướng 
đến nhóm người trẻ, chưa 
có việc làm ổn định. Chúng 
chiêu dụ bằng những lời hứa 
hẹn “việc nhẹ, lương cao”, 
mức lương cả nghìn USD mỗi 
tháng để dẫn dụ nạn nhân. Từ 
đó, nhiều người dễ tin tưởng 
và sụp bẫy”, trung tá Nguyễn 
Thanh Bình, Đội trưởng Đội 
Phòng ngừa, đấu tranh và 
hướng dẫn điều tra tội phạm 
sử dụng công nghệ cao và có 
yếu tố nước ngoài (Phòng Cảnh 
sát hình sự, CA tỉnh), cho hay.

Có thể nói, sự việc hơn  
40 người Việt nhảy xuống sông 
từ một sòng bạc ở Campuchia 
để thoát thân vừa qua đã gióng 
lên hồi chuông cảnh tỉnh cho 
những ai tin vào lời mời gọi 
việc nhẹ lương cao. Để không 
trở thành nạn nhân tiếp theo của 
bọn buôn người, mỗi người cần 
tỉnh táo tìm hiểu thật kỹ công 
việc, cũng như nơi mình sẽ làm 
việc trước khi quyết định. 

“Một khi phát hiện thông 
tin về các đối tượng, đường dây 
lôi kéo, môi giới, tổ chức đưa 
người sang Campuchia làm 
việc, nghi vấn có dấu hiệu lừa 
đảo, mua bán người, cần thông 
báo cho người thân, gia đình và 
kịp thời trình báo cho cơ quan 
CA để cơ quan chức năng kịp 
thời phòng ngừa, ngăn chặn, 
điều tra, xử lý. Kể cả những 
trường hợp đã về được cũng 
nên trình báo với CA”, trung 
tá Bình khuyến cáo.   KIỀU ANH

Lực lượng CA tăng cường công tác nắm địa bàn, tuyên truyền về các thủ đoạn của tội phạm mua bán người để người dân 
nắm bắt và nâng cao cảnh giác.                                                                                                                                                                                 Ảnh: K.A

Cơ quan CSĐT CA huyện 
Tây Sơn cho biết đã ra quyết 
định khởi tố vụ án, khởi tố 
bị can và lệnh bắt tạm giam 
đối với Chu Thành Minh (SN 
1997, ở khối 4, thị trấn Phú 
Phong, huyện Tây Sơn) về 
hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 11 giờ 
ngày 4 .8 ,  Trần Văn Tâm 
(còn gọi là Lì em, SN 1999) 
điều khiển mô tô chở Trần 

Quốc Hào (SN 1993, cùng 
ở khối Phú Xuân, thị trấn 
Phú Phong) đến phòng trọ 
của Chu Thành Minh (đang 
thuê ở khối 1A, thị trấn Phú 
Phong) để Hào gặp Minh có 
việc riêng. 

Khi đến trước phòng trọ 
của Minh, Hào đi vệ sinh 
còn Tâm ngồi trên mô tô 
để chờ. Lúc này Minh đứng 
trước phòng trọ, thấy Tâm 

nên nói “nhìn gì  Lì  em”; 
Tâm vẫn ngồi  trên xe và 
im lặng không nói gì. Thấy 
vậy, Minh đi vào phòng trọ 
lấy 1 cây kiếm rồi chạy đến 
chém liên tục nhiều nhát vào 
người Tâm. Hậu quả, Tâm bị 
thương tích, cấp cứu và điều 
trị tại TTYT huyện Tây Sơn, 
kết quả giám định tổn hại sức 
khỏe 13%.

T.LONG

Tổng kiểm tra phòng cháy tại 
cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường

Cảnh sát 
PCCC&CNCH 

kiểm tra 
hiện trạng 
hoạt động 

của các thiết 
bị phòng 

cháy tại 
một cơ sở 
karaoke. 

Ảnh: N.L

Đánh người chỉ vì cái nhìn

(BĐ) - Thực hiện văn bản chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ, 
Bộ CA và Giám đốc CA tỉnh, từ 
nay đến ngày 21.9, Phòng Cảnh 
sát PCCC&CNCH, CA tỉnh 
phối hợp với CA các huyện, 
thị xã và thành phố triển khai 
đợt tổng kiểm tra PCCC tại các 
cơ sở kinh doanh karaoke, vũ 
trường, quán bar trên phạm vi 
toàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra gồm hồ 
sơ pháp lý, hệ thống, phương 
tiện phòng và chữa cháy, các 
điều kiện an toàn thoát nạn 
như: Số lượng và tình trạng 
lối thoát hiểm, khả năng hoạt 
động của hệ thống chiếu sáng 
sự cố, biển chỉ dẫn thoát hiểm 

trong cơ sở; điều kiện an toàn 
về điện, về kết cấu xây dựng 
công trình, kết cấu các bảng 
quảng cáo...

Cùng với đó, Cảnh sát 
PCCC&CNCH hướng dẫn 
các biện pháp đảm bảo an 
toàn PCCC, cách sử dụng các 
phương tiện PCCC thông dụng 
và cách tự kiểm tra thường 
xuyên các điều kiện an toàn 
PCCC&CNCH tại các cơ sở.

Vi ệ c  k i ể m  t r a  n h ằ m 
hạn chế tối đa các vi phạm 
phát sinh trực tiếp dẫn đến 
cháy nổ tại các cơ sở vui 
chơi giải trí, nơi tập trung  
đông người.

N.LINH

Ngày 14.9, CA TX Hoài 
Nhơn cho biết đã bàn giao đối 
tượng Nguyễn Thanh Phúc 
Hậu (SN 1976, ở Quận 3, TP 
Hồ Chí Minh) cho CA Quận 
10 (TP Hồ Chí Minh) để tiếp 
tục điều tra, xử lý.

Trước đó, qua công tác 
quản lý địa bàn, trinh sát Đội 
Cảnh sát hình sự (CA TX Hoài 
Nhơn) phát hiện đối tượng 
Hậu có biểu hiện sử dụng 
chất ma túy, có nhiều biểu 
hiện bất thường nên tổ chức 
theo dõi, xác minh. Qua đó, 
CA xác định Nguyễn Thanh 
Phúc Hậu là đối tượng đang 
bị CA Quận 10 truy nã về hành 
vi cướp giật tài sản.

Kế hoạch truy bắt đối 
tượng được Đội Cảnh sát hình 
sự (CA TX Hoài Nhơn) triển 
khai. Tuy nhiên, việc truy bắt 
gặp không ít khó khăn bởi 
Hậu nghiện ma túy, thường 
xuyên di chuyển giữa địa 
bàn phường Tam Quan, Bồng 
Sơn và một số phường ven 
biển để lẩn trốn sự chú ý của 
người dân.

Đội Cảnh sát hình sự bố trí 
cùng lúc 3 tổ công tác ở các 
địa điểm nghi đối tượng đang 
trú ẩn. Cuối tháng 8 vừa qua, 
trong lúc sắp rời nhà người 
quen ở phường Tam Quan để 
mua ma túy sử dụng, Hậu bị 
tổ công tác mật phục tại đây 

bắt giữ.
Theo điều tra của CA Quận 

10, tháng 3.2011, Nguyễn 
Thanh Phúc Hậu điều khiển xe 
máy dạo nhiều tuyến đường ở 
TP Hồ Chí Minh để cướp giật 
tài sản. Khi thấy chị Nguyễn 
Thị V. (31 tuổi, ở Quận 3) đang 
điều khiển xe máy đi làm trên 
địa bàn Quận 10 có đeo dây 
chuyền, Hậu đã bám theo 
giật dây chuyền trị giá gần  
15 triệu đồng.

Sau khi gây án, đối tượng 
bỏ trốn ở nhiều địa phương 
và về TX Hoài Nhơn vào đầu 
năm 2022, bị bắt sau 11 năm 
trốn tránh pháp luật.

N.GIANG

Bắt đối tượng trốn truy nã, nghiện ma túy
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Bình Định

Nhiều trường đại học 
“bật mí” mức điểm 
chuẩn dự kiến 
năm 2022

Nhiều trường đại học dự kiến sẽ công 
bố điểm chuẩn năm 2022 sau 17 giờ ngày 
15.9. Đến thời điểm hiện tại, một số nhóm 
ngành về công nghệ thông tin, kinh tế, tự 
động hóa tại nhiều trường đều được dự 
báo có mức điểm chuẩn thuộc nhóm cao.

Đại diện ĐH Điện lực cho biết, dự 
báo mức điểm chuẩn một số ngành có 
thể tăng từ 0,5 - 1 điểm so với năm trước. 
Trong đó, dự kiến ngành công nghệ 
thông tin vẫn có mức điểm chuẩn cao 
nhất. Bên cạnh đó, một số ngành về kinh 
tế như quản trị kinh doanh, kế toán, tài 
chính - ngân hàng cũng sẽ tăng nhẹ.

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm 
TP HCM dự kiến điểm chuẩn một số 
ngành tại trường có thể tăng nhẹ so 
với năm 2021. Trong đó, dự kiến ngành 
tăng nhiều nhất là tự động hóa, có thể 
tăng từ 18 lên 20 điểm. Các ngành thuộc 
nhóm kinh tế và du lịch cũng có thể tăng  
0,5 điểm so với năm trước. Cụ thể như kế 
toán, tài chính ngân hàng, marketing… 
dự kiến mức điểm trúng tuyển có thể từ 
22 - 24 điểm…

Đại diện Vụ Giáo dục đại học (Bộ 
GD&ĐT) cho biết, từ sau 17 giờ ngày 
15.9 đến trước 17 giờ ngày 17.9, các cơ sở 
đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và 
kết quả xét tuyển lên hệ thống; rà soát và 
công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Bộ GD&ĐT lưu ý, từ ngày 16.9 đến 
trước 17 giờ ngày 30.9, tất cả thí sinh 
phải xác nhận nhập học trực tuyến trên 
hệ thống. Cơ sở đào tạo không được yêu 
cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập 
học trước ngày 16.9 và không được kết 
thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc 
nhập học trước 17 giờ ngày 30.9. Các cơ 
sở đào tạo, nhóm cơ sở đào tạo lưu ý bảo 
mật thông tin trong quá trình xét tuyển, 
xử lý nguyện vọng.                   (Theo VOV)

Đà Nẵng yêu cầu tất cả các cơ sở karaoke 
phải có lối thoát nạn thứ 2

Ngày 14.9, UBND TP Đà Nẵng cho 
biết vừa có yêu cầu CA thành phố, các 
sở, ngành, quận, huyện tăng cường 
triển khai thực hiện công tác phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát hoạt 
động kinh doanh dịch vụ karaoke. Xử 
lý, xử phạt nghiêm, kiên quyết thu 
hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động 
của các cơ sở không đủ điều kiện 
về phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo 
ANTT.

Lãnh đạo thành phố cũng chỉ đạo 
các cơ quan, đơn vị, địa phương có 
văn bản, quy định yêu cầu 100% cơ sở 
kinh doanh dịch vụ karaoke phải có 

lối thoát nạn thứ 2 như qua ban công, 
lô gia, lối lên mái, thang dây, ống 
tụt...; chủ động trang bị các phương 
tiện, thiết bị chữa cháy, có phương án 
xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn 
an toàn.

Huy động toàn bộ hệ thống chính 
trị ở địa phương vào cuộc trong việc 
tuyên truyền, giám sát để hoạt động 
kinh doanh dịch vụ karaoke trở thành 
hoạt động giải trí lành mạnh.

Kịp thời báo cáo chủ tịch thành 
phố khi phát hiện người đứng đầu 
chính quyền địa phương để xảy ra sai 
phạm (cơ sở kinh doanh karaoke không 
đủ điều kiện, hoạt động không phép) 

Kiểm tra thiết bị báo cháy tại 1 cơ sở karaoke ở 
Đà Nẵng.

Từ đêm 15 - 17.9, 
Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ 
có mưa giông, cục bộ 
mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng 
thủy văn quốc gia, đêm 14.9 và ngày 
15.9, khu vực giữa và Nam Biển Đông 
(bao gồm vùng biển quần đảo Trường 
Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà 
Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh 
Thái Lan có mưa rào, giông; trong mưa 
giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió 
giật mạnh cấp 7 - 8.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà 
Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam 
Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía 
Tây quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam 
mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật 
cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 
1,5 - 2,5m. Cảnh báo mưa giông, gió 
mạnh trên các khu vực có khả năng kéo 
dài trong vài ngày tới.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa 
Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có 
mưa rào, giông vài nơi, ngày nắng; trong 
mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, 
gió giật mạnh. 

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến 
Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào, 
dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Tây 
chiều tối 15.9 có mưa rào, giông rải rác, 
cục bộ có mưa to; trong mưa giông có 
khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. 

 (Theo TTXVN/Vietnam+)

Nha Trang nhận 3 kỷ lục Việt Nam chỉ trong 3 ngày

Tổ hợp Khách sạn Panorama Nha Trang xác lập 2 Kỷ 
lục Việt Nam với bể bơi vô cực đáy kính ấn tượng. 

Ảnh: Vietkings

Sáng 14.9, ông Văn Đình Ân, Giám 
đốc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh 

Khánh Hòa, xác nhận đơn vị vừa thành 
công xác lập Kỷ lục Việt Nam với nội 
dung “buổi chiếu phim công cộng trên 
bờ biển có số lượng điểm chiếu nhiều 
nhất Việt Nam để phục vụ nhân dân và 
du khách.”

Trước đó 3 ngày (ngày 10.9), Tổ chức 
Kỷ lục Việt Nam đã bàn giao 2 kỷ lục 
Việt Nam cho dự án Panorama - số 2 
Nguyễn Thị Minh Khai, TP Nha Trang.

Hai kỷ lục gồm Tổ hợp khách sạn có 
2 hồ bơi nước mặn, đáy bằng kính chịu 
lực đầu tiên tại Việt Nam và hồ bơi vô 
cực nước mặn có đáy bằng kính chịu lực 
ở độ cao cao nhất Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Xáng - Trưởng 
Văn phòng đại diện Kỷ lục Việt Nam 
tại miền Trung thông tin thêm về quy 
trình xét duyệt hồ sơ đối với việc công 
nhận kỷ lục. Theo đó, đối với cá nhân, 
tổ chức nộp đầy đủ hồ sơ xác lập kỷ lục 
sẽ mất khoảng 3, 4 tuần thẩm định, nếu 
đủ điều kiện sẽ xác nhận kỷ lục.

Ông Nguyễn Văn Xáng nói thêm 
rằng, hiện nay việc xác lập kỷ lục Việt 
Nam cũng đã có nhiều thay đổi theo 
hướng tôn vinh những giá trị văn hóa, 
di sản. Không còn cứng nhắc trong việc 
xác lập kỷ lục như “dài nhất, to nhất…” 
như trước.                        (Theo Lao Động)

Quy hoạch Hà Nội và TP HCM 
thành cực tăng trưởng

Quang cảnh Hội nghị.                            Ảnh: QĐND

Sáng 14.9, tại Hội nghị thẩm định 
Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ 
trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng 
cho biết đây là cơ hội rất lớn để đánh 
giá hiện trạng, tổ chức không gian 
phát triển quốc gia thực chất, tổng thể. 
“Công tác quy hoạch như công binh 
mở đường. Bản quy hoạch tốt sẽ giúp 
có được con đường đi tốt, hiệu quả, 
nhanh nhất để đạt được các mục tiêu 
phát triển đất nước”, ông Dũng nói.

Hội đồng thẩm định Quy hoạch 
quốc gia nhất trí tập trung phát triển 
vùng động lực tăng trưởng và cực tăng 
trưởng. Cụ thể là phát triển vùng kinh 
tế trọng điểm Bắc Bộ, tập trung vào 
vùng lõi động lực là tam giác Hà Nội- 
Hải Phòng - Quảng Ninh, trong đó Hà 
Nội là cực tăng trưởng. Vùng kinh tế 
trọng điểm thứ hai là phía Nam, tập 
trung vào vùng lõi động lực là tứ giác 
TP HCM - Bình Dương - Đồng Nai - Bà 
Rịa - Vũng Tàu, trong đó TP HCM là 
cực tăng trưởng.

Các thành viên Hội đồng thẩm định 
thống nhất ưu tiên phát triển mạng 
lưới hạ tầng giao thông, trong đó có Hà 
Nội và TP HCM, gắn với hình thành 
hành lang kinh tế. Các hành lang này 
sẽ phát triển theo trục Bắc - Nam và 
hướng Đông - Tây dựa trên tuyến cao 
tốc, đường sắt, kết nối cảng biển, sân 
bay, cửa khẩu quốc tế; gắn với đô thị, 
trung tâm kinh tế, cực tăng trưởng. 
Các vành đai công nghiệp, đô thị 
quanh Hà Nội, TP HCM gắn với cửa 
ngõ quốc tế, được ưu tiên hình thành. 
Dự kiến cả nước sẽ có khoảng 5.000 km 
đường bộ cao tốc.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng 

Phạm Minh Chính nhấn mạnh, xây 
dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia 
là việc khó bởi làm lần đầu, chưa có 
tiền lệ, quy mô rộng, phức tạp, nhạy 
cảm. Vì vậy, cần phát huy trí tuệ tập 
thể, lắng nghe nhau để đảm bảo chất 
lượng, tiến độ.

Quy hoạch phải khả thi, chỉ ra được 
tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi 
thế cạnh tranh, từ đó có giải pháp phù 
hợp phát huy tối đa nguồn lực.

Nội lực như con người, thiên nhiên, 
truyền thống... là cơ bản, chiến lược, 
quyết định; tranh thủ ngoại lực như 
vốn, công nghệ, quản lý, đào tạo nhân 
lực... Đồng thời, quy hoạch cần hóa 
giải mâu thuẫn, yếu kém của nền kinh 
tế về hạ tầng, thể chế, kết nối vùng, 
quốc tế, chênh lệch phát triển giữa các 

khu vực...
Thủ tướng cũng đặt vấn đề mở rộng 

không gian phát triển gồm không gian 
ngầm, không gian biển và bầu trời; 
kinh tế xanh, tuần hoàn, số, ban đêm; 
không gian văn hóa gắn với du lịch. 
Thủ tướng lưu ý vấn đề di dân để quy 
hoạch gắn với phát triển dân số hài hòa,  
hợp lý.

Kết thúc Hội nghị, Phó Thủ tướng 
Lê Văn Thành thông báo 100% ủy viên, 
thành viên Hội đồng thẩm định đã 
nhất trí thông qua hồ sơ Quy hoạch 
và dự thảo báo cáo thẩm định bằng bỏ 
phiếu. Như vậy, hồ sơ Quy hoạch đã 
đủ điều kiện để Chính phủ xem xét, 
trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 tháng 
10.2022.

(Theo VNE)

và những vấn đề phát sinh vượt thẩm 
quyền để chỉ đạo xử lý.   (Theo Tuổi Trẻ)
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NHÀ - ĐẤT
n Cần bán nhà mặt tiền: Số 42 đường Nguyễn Văn Siêu,  

TP Quy Nhơn. Diện tích: 64 m2, diện tích sử dụng 170,4 m2; nhà  
3 tầng, nội thất gỗ, gần chợ, gần trường học, trung tâm thành phố. 
Giá bán: 4 tỷ 300 triệu đồng (Sổ đỏ chính chủ, giá bán nhanh không 
qua trung gian). Điện thoại: 0987 982 979.

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 15.9.2022

  

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm 
có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét 
và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 330C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm 

có mưa rào và giông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 330C.   
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào rải rác 

và có nơi có giông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong 
mưa. Gió Tây Nam cấp 4 - 5. Sóng cao 1 - 2 m.    

(Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)

THÔNG BÁO
Công ty TNHH Hoàng Phát và Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân 

hàng TMCP Công thương Việt Nam có nhu cầu bán thanh lý phế 
liệu thép và tháo dỡ nhà xưởng cho vụ tổn thất xảy ra ngày 3.7.2022 
tại địa điểm: Công ty TNHH Hoàng Phát, lô B26, KCN Phú Tài, phường 
Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Tên gói chào giá: Chào giá cạnh tranh thanh lý phế liệu thép và 
tháo dỡ nhà xưởng.

- Thời gian khảo sát: Từ 9 giờ ngày 16.9.2022 đến 16 giờ  
ngày 22.9.2022.

- Địa điểm khảo sát: Công ty TNHH Hoàng Phát, lô B26, KCN Phú 
Tài, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thời hạn nộp chào giá: Trước 17 giờ ngày 22.9.2022.
- Địa điểm nộp chào giá: Phòng QLĐT & PCTL - Ban Bồi thường, 

Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, 
tầng 4 Tòa nhà Icon4 số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Thời gian mở chào giá: Vào lúc 16 giờ ngày 23.9.2022.
- Địa điểm mở chào giá: Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng 

TMCP Công thương Việt Nam, tầng 4 Tòa nhà Icon4 số 243A Đê La 
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Liên hệ: Ông Dương Tiến Dũng - Số điện thoại: 0989.38.5656

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 38/2022 từ ngày 20.9.2022 đến ngày 26.9.2022
THỨ BA, NGÀY 20.9.2022: TP Quy Nhơn: 8h-16h30: TBA Nguyễn Thị 

Định. 13h15-17h15: Lộ 2 TBA Lý Hưng. H. Tuy Phước: 7h30-13h: Các TBA 
Nho Lâm, Nho Lâm 2, Lương Quang, Háo Lễ 1. H. Phù Cát: 7h50-9h40: 
Thôn Đức Phổ - xã Cát Minh. 5h30-7h: Xã Cát Chánh. 5h30-16h30: Thôn 
Vân Triêm - xã Cát Chánh. 14h-16h30: Xã Cát Chánh. H. Phù Mỹ: 7h15-
9h45: Lộ Đông TBA Xuân Thạnh 1. 7h30-9h45: Các TBA An Mỹ, Mỹ Cát 
2.1 - xã Mỹ Cát. TX Hoài Nhơn: 7h15-9h: Thôn Tân An - xã Hoài Châu. 
7h15-8h45: Khu phố 9 - phường Tam Quan. 9h15-11h15: TBA Thái Văn 
Nhị - phường Hoài Hảo. 

THỨ TƯ, NGÀY 21.9.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-9h15: TBA Hoàng 
Quốc Việt 1. 9h15-11h45: TBA Đặng Văn Ngữ. 7h45-10h15: TBA Kem 
Ngọc Nga. 7h-12h: TBA Đại Dương 1. TX Hoài Nhơn: 7h15-9h15: Khu phố 
Phụng Du - phường Hoài Hảo. 7h45-9h45: Khu phố 1 - phường Tam Quan. 
H. Tây Sơn: 7h30-8h45: TBA Gạch Vĩnh Thạnh - xã Vĩnh Quang. 9h15-
10h15: TBA Tiên Thuận - xã Tây Thuận. 10h30-11h30: TBA Huy Hoàng 
Thiện - xã Tây Thuận. H. Vĩnh  Thạnh: 7h-16h: Các TBA UBND xã Vĩnh Hiệp, 
Thạnh Quang, Tà Má - xã Vĩnh Hiệp.

THỨ NĂM, NGÀY 22.9.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Công 
ty CP Xi măng VICEM Hải Vân. 8h-10h: Tôn Hoa Sen Nhơn Hội. TX Hoài 
Nhơn: 5h30-7h: Thôn Lộ Diêu - xã Hoài Mỹ. 5h30-18h15: Các TBA Cường 
Thịnh Nguyên, Trung tâm Viễn Thông 2 Hoài Nhơn (BTS Hóc Mít). 7h30-
14h45: Thôn Xuân Vinh, Phú Xuân - xã Hoài Mỹ. 16h45-18h15: Thôn Lộ 
Diêu - xã Hoài Mỹ. H. Tây Sơn: 6h-16h45: Các TBA Quang Trung 1, Nguyễn 
Thiện Thuật - thị trấn Phú Phong. 7h15-8h15: TBA Thạch Bảo Sơn - xã Tây 
Xuân. 8h30-9h30: TBA Kim Đạt - xã Tây Xuân. 10h-11h15: TBA Bơm Cây  
Da - xã Tây Xuân. 14h-15h: TBA Hòa Lạc - khối Hòa Lạc - thị trấn Phú Phong.

THỨ SÁU, NGÀY 23.9.2022: TP Quy Nhơn: 7h30-15h30: Các TBA Lê 
Hồng Phong 2, 3, 4, 5, Ngân hàng ACB, Tăng Bạt Hổ 3, Sân vân động, Hai 
Bà Trưng 4, 5, Nguyễn Trãi, Viện kiểm sát. 8h-13h30: TBA Huyền Trân 1.  
H. Tây Sơn: 6h30-8h: Các TBA Dâu Tằm Tơ, Kiên Mỹ - thị trấn Phú Phong; 
TBA Gò Lăng 2, Gò Lăng, Xử lý bom mìn T1 và Xử lý bom mìn T2 - xã Bình 
Thành. 13h30-15h: Các TBA Dâu Tằm Tơ, Kiên Mỹ - thị trấn Phú Phong; TBA 
Gò Lăng 2, Gò Lăng, Xử lý bom mìn T1 và Xử lý bom mìn T2 - xã Bình Thành. 
H. Vĩnh  Thạnh: 7h45-10h45: Lộ 2 TBA Vĩnh Hòa. 

THỨ BẢY, NGÀY 24.9.2022: H. Tuy Phước: 7h-11h30: Các TBA Xi măng 
Diêu Trì 1, 2. TX An Nhơn: 6h-17h: Khu vực Gò Sơn - xã Nhơn Tân. H. Phù 
Mỹ: 8h-15h: Các TBA Vạn An, Vạn Thiết, Vạn Thiết 2, Cấp nước sinh hoạt 
Mỹ Châu - xã Mỹ Châu; TBA Xuân Hương - thị trấn Bình Dương; TBA Gò 
Vĩnh - xã Mỹ Lợi. 7h15-11h30: Các TBA Diêm Tiêu, Cụm công nghiệp Diêm  
Tiêu - thị trấn Phù Mỹ. 8h15-10h15: TBA Phù Mỹ 7 - thị trấn Phù Mỹ.

CHỦ NHẬT, NGÀY 25.9.2022: TP Quy Nhơn: 10h20-11h50: TBA Chiếu 
sáng Nhơn Phú 1 - phường Nhơn Phú. 

THỨ HAI, NGÀY 26.9.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-9h15: TBA Khu dân 
cư Điện Biên Phủ. H. Tuy Phước: 8h20-9h40: Lộ Đông TBA Dương Thiện. 
8h20-9h40: Lộ Bắc TBA Mỹ Cang 2. TX An Nhơn: 6h-7h20: Phía Bắc Khu 
công nghiệp Nhơn Hòa. 6h-7h20: Khu vực Tân Lập - xã Nhơn Lộc, Khu 
vực Nam Tượng - xã Nhơn Tân. 7h-17h: Khu vực Thọ Lộc - xã Nhơn Thọ, 
Khu vực Trung Ái - phường Nhơn Hòa. 16h10-17h30: Phía Bắc Khu công 
nghiệp Nhơn Hòa. 16h10-17h30: Khu vực Tân Lập - xã Nhơn Lộc, khu 
vực Nam Tượng - xã Nhơn Tân. TX Hoài Nhơn: 6h30-6h32: Phường Hoài 
Thanh, Hoài Thanh Tây, Hoài Hương.

Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng 
điện trong các khu vực nói trên biết trước, để chủ động bố trí công việc phù 
hợp. Đối với các trường hợp mất điện do sự cố khách quan của lưới điện thì 
Công ty Điện lực Bình Định sẽ cố gắng khắc phục, sửa chữa nhanh chóng. 

Trung tâm CSKH: 19001909 
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Chào mừng kỷ niệm 190 năm danh xưng An Nhơn, tỉnh Bình Định và 10 năm 
thành lập TX An Nhơn, UBND TX An Nhơn tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng 
(logo) TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo)   
TX An Nhơn cụ thể như sau:

I. CÁC TIÊU CHÍ ĐỐI VỚI BIỂU TRƯNG (LOGO) TX AN NHƠN
- Biểu trưng phải có tính khái quát cao, có thể xây dựng thành biểu tượng 

của TX An Nhơn, thể hiện được những nét độc đáo về thiên nhiên, con người, 
những nét đặc trưng về sản phẩm nổi tiếng của địa phương, nét độc đáo về bản 
sắc văn hóa, truyền thống lịch sử, từng là kinh đô và định hướng phát triển trở 
thành thành phố trực thuộc tỉnh.

- Biểu trưng nên thể hiện định danh của địa phương, khuyến khích có chữ 
An Nhơn. 

- Biểu trưng TX Nhơn phải có hình thức đẹp, thiết kế có tính khoa học, hiện 
đại và thẩm mỹ.

- Biểu trưng TX Nhơn phải dễ nhớ, dễ nhận biết, có ấn tượng với công chúng.
- Biểu trưng có màu sắc hài hòa, thuận tiện trong việc in ấn, sao chép, phóng 

to, thu nhỏ, dễ thực hiện được trên các văn bản, các công trình mỹ thuật, xây 
dựng, kiến trúc và quảng cáo.

- Biểu trưng TX An Nhơn không trùng lắp hoặc tương tự với bất kỳ biểu trưng 
nào của các đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh đã có.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 
Tất cả các tổ chức, cá nhân, nhóm tác giả chuyên nghiệp và không chuyên 

nghiệp có khả năng sáng tác biểu trưng (logo) về TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. Riêng 
các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật không được tham gia dự thi. 

III. TÁC PHẨM DỰ THI 
1. Hình thức thể hiện của tác phẩm dự thi
Tác phẩm dự thi dưới dạng đồ họa, đúng sắc độ thực, được thể hiện trên 

trang giấy dày, cứng, khổ A4 (21 cm  x  29,7 cm), màu sắc phù hợp (màu sắc được 
sử dụng tối đa 3 màu, không kể màu trắng, trong đó có một màu chủ đạo). Mặt 
trước của tác phẩm dự thi không được ký tên và không được sử dụng bất kỳ ký 
hiệu nào, chỉ được thể hiện mẫu vẽ gồm 1 hình phóng to 15 cm  x  15 cm được 
đặt giữa trang giấy và 2 logo thu nhỏ (1 logo màu và 1 logo trắng đen) với kích 
thước 2 cm  x  2 cm được đặt phía góc dưới bên phải của mẫu lớn. Phần dưới 
bên phải của trang giấy ghi mã số tác phẩm do tác giả tự chọn, có đóng khung, 
quy cách 1 cm  x  4 cm, gồm 2 chữ cái in hoa và 4 chữ số.   

Ví dụ: 
- Mỗi tác phẩm dự thi phải gửi kèm theo một bản thuyết minh ngắn gọn, 

súc tích về ý nghĩa của logo theo mẫu của Ban Tổ chức (không quá 500 từ in 
trên giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman) và 1 USB lưu bản gốc thiết 
kế theo đúng tỷ lệ được xuất hình ảnh định dạng JPG, PNG và file thuyết minh 
biểu trưng định dạng .doc hoặc .docx (File Word). Một phong bì nhỏ, bên trong 
có Phiếu đăng ký dự thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn, tỉnh Bình Định 
(Theo mẫu của Ban Tổ chức) và 1 bì thư có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện 
thoại; mặt ngoài phong bì nhỏ chỉ ghi mã số tác phẩm do tác giả chọn. Ban Tổ 
chức cuộc thi có trách nhiệm bảo mật và chỉ mở phong bì nhỏ sau khi chấm 
xong vòng chung khảo. 

Lưu ý: Mã số của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu thiết kế dự 
thi, bản thuyết minh, phong bì nhỏ và phong bì lớn gửi về Ban Tổ chức).

2. Số lượng tác phẩm
Mỗi tổ chức, tác giả hay mỗi nhóm tác giả gửi về Ban Tổ chức không quá 3 

tác phẩm nhưng mỗi mẫu phải có mã số tự chọn riêng, bản thuyết minh ý tưởng 
riêng và cùng để trong phong bì lớn. 

3. Quyền và trách nhiệm người dự thi
- Biểu trưng (logo) dự thi chưa được sử dụng, chưa xuất hiện trên bất kỳ 

phương tiện thông tin đại chúng nào ở trong và ngoài nước. 
- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các biểu trưng 

(logo) tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác. 
- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình, trường hợp vi 

phạm bản quyền tác giả sau khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ 
hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó, đồng thời 
không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm, tác 
giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Tác phẩm được chọn làm biểu trưng của TX An Nhơn bản quyền về UBND 
TX An Nhơn, tác giả không được sử dụng vào bất kỳ ấn phẩm truyền thông hoặc 
cuộc thi nào khác. 

- Tác giả của tác phẩm dự thi được chọn làm biểu trưng (logo) của thị xã sẽ 
được nhận tiền thưởng và giấy chứng nhận. 

- Sau lễ công bố kết quả dự thi, giải thưởng sẽ được chuyển trực tiếp đến 
người đạt giải dựa trên thông tin người dự thi cung cấp, trong đó: 

+ Chuyển khoản hoặc tiền mặt.
+ Giấy chứng nhận trao trực tiếp.
- Chi phí nhận giải và các khoản nộp thuế thu nhập liên quan đến giải thưởng 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân sẽ do cá 
nhân đạt giải chi trả.

4. Quy định về quyền sở hữu đối với tác phẩm đoạt giải 
- UBND TX An Nhơn, tỉnh Bình Định được sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng 

như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với mẫu thiết kế đạt giải. 
- Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết cho 

phù hợp với đặc điểm của TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và 

quyền liên quan. Nếu phát hiện biểu trưng đạt giải vi phạm bản quyền, Ban Tổ 
chức có quyền thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận của tác giả dự thi. 

- Các tác phẩm dự thi không được xét chọn, Ban Tổ chức không trả lại cho 
tác giả. 

IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ THI
- Bản mẫu thiết kế biểu trưng dự thi.
- Bản thuyết minh mô tả ý tưởng tác phẩm.
- Một phong bì nhỏ, bên trong có Phiếu đăng ký dự thi điền đầy đủ thông tin 

(Theo mẫu của Ban Tổ chức cuộc thi) và 1 bì thư (có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa 
chỉ, số điện thoại liên lạc).

- USB chứa các file thiết kế ở định dạng JPG, PNG và file thuyết minh định 
dạng .doc hoặc .docx (File Word) (Theo mẫu của Ban Tổ chức).

Tất cả bỏ vào phong bì lớn, được dán kín, bên ngoài ghi rõ “ Tác phẩm dự thi 
thiết kế Biểu trưng (logo) TX An Nhơn và gửi về địa chỉ nêu trên.

* Lưu ý: Mật mã của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu thiết kế 
dự thi, bản thuyết minh, bì thư và phong bì lớn gửi về BTC).

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI 
1. Thời gian tổ chức cuộc thi 
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 

30.12.2022 (đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện, sẽ lấy ngày trên dấu 
bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm dự thi). 

- Thời gian xét chọn, chấm giải: Từ ngày 3.1.2023 đến ngày 20.2.2023.
- Tổ chức tổng kết và trao giải: Dự kiến vào dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải 

phóng TX An Nhơn 30.3.2023.
2. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:
- Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn”.
- Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin TX An Nhơn, số 79 Lê Hồng Phong, 

phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256.3836098 - 0256. 3635272 - 0983.453709.
-  Email: vtvhtt@annhon.binhdinh.gov.vn
VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
- 10 tác phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí được lựa chọn qua vòng sơ khảo 

được trao 5 triệu đồng mỗi tác phẩm.
- 5 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo sẽ được trao 30 triệu đồng cho 

mỗi tác phẩm. Riêng tác phẩm được chọn làm biểu trưng của thị xã sẽ được trao 
200 triệu đồng và giấy chứng nhận.

Nếu không chọn được tác phẩm đạt yêu cầu, Ban Tổ chức có thể quyết định 
không trao giải hoặc quyết định tiếp tục kéo dài thời gian dự thi sau khi có ý 
kiến của lãnh đạo UBND thị xã.

VII. MỘT SỐ LƯU Ý VỀ CUỘC THI
Để có thêm thông tin và điều kiện tham khảo về tình hình kinh tế, văn hóa, 

lịch sử của địa phương, nhằm có thêm tư liệu cho tác phẩm dự thi, tác giả có thể 
tham khảo tại Trang thông tin điện tử TX An Nhơn: https://annhon.binhdinh.
gov.vn và một số ấn phẩm như:

- Đinh Văn Liêm (2008), Bình Định đất võ trời văn, NXB Trẻ, Hà Nội.
- Nguyễn Thanh Mừng - Trần Thị Huyền Trang (2005) Huyền tích kinh xưa hoặc 

Văn hóa dân gian thành Hoàng Đế, Nxb Khoa học xã hội.
- Quách Tấn (1999), Nước non Bình Định, NXB Thanh niên.
- Lịch sử Đảng bộ TX An Nhơn từ năm 1930 đến năm 2000.
- Bài viết giới thiệu về TX An Nhơn, tỉnh Bình Định được gửi kèm theo thể lệ 

Cuộc thi.
Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo)   

TX An Nhơn, rất mong được sự hưởng ứng tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân và sự phối hợp hỗ trợ của các đơn vị liên quan để Cuộc thi sáng tác biểu 
trưng (logo) TX An Nhơn thành công tốt đẹp.

NA. 1234

THÔNG BÁO
Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn, tỉnh Bình Định
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Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng kinh tế 
ASEAN lần thứ 54 tại Campuchia

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Hội nghị AEM-54.                           Ảnh: TTXVN 

Sáng 14.9, Hội nghị Bộ trưởng kinh 
tế ASEAN lần thứ 54 (AEM-54) và các 
hội nghị liên quan đã chính thức khai 
mạc tại Campuchia với sự tham dự 
của Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại 
các nước ASEAN. Bộ trưởng Bộ Công 
Thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu 
đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ 
tướng Campuchia Hun Sen nhấn 
mạnh trong bối cảnh thế giới đang 
đối mặt với nhiều thách thức trong 
phát triển, ASEAN cần lưu ý nhiều 
hơn đến hệ thống thương mại trên 
cơ sở luật lệ, nguyên tắc toàn cầu 
hóa, cơ chế đa phương, tự do hóa 
thương mại và đầu tư trong khu vực, 
vấn đề chống bảo hộ và nâng cao khả 
năng chống chịu của chuỗi cung ứng 
khu vực và toàn cầu, việc kết nối 
hậu cần, xây dựng kinh tế số, bảo 
vệ môi trường, sử dụng năng lượng 
sạch, phát triển bền vững và an ninh  
lương thực…

Thủ tướng Campuchia Hun Sen 
nhắc lại ý tưởng đề xuất thành lập 
Thỏa thuận xanh ASEAN, trong bối 
cảnh thế giới và ASEAN đang đối mặt 
với vấn đề biến đổi khí hậu và yêu cầu 
hoàn thành mục tiêu phát triển bền 
vững 2030 của khối này.

Ông bày tỏ tin tưởng thỏa thuận 
này sẽ giúp khu vực ASEAN từng bước 

hướng tới tương lai bền vững, sử dụng 
tài nguyên hiệu quả, thích ứng tốt và 
cạnh tranh trong lĩnh vực kinh tế.

Chương trình nghị sự của Hội nghị 
AEM-54 và các hội nghị liên quan diễn 
ra từ ngày 11 - 18.9, tập trung vào 
tăng trưởng trong khu vực, phục hồi 
kinh tế sau đại dịch Covid-19 và trao 
đổi thương mại với các nền kinh tế  
hàng đầu.

Trong những ngày tới, các Bộ 
trưởng Kinh tế ASEAN sẽ tiến hành 

hàng loạt phiên thảo luận với các đối 
tác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật 
Bản, Australia, New Zealand, Ấn Độ, 
Mỹ, Canada và Nga, cùng các đối tác 
trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác 
kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và 
Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS).

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị 
AEM-54 và các hội nghị liên quan, hội 
nghị các quan chức thương mại cấp cao 
ASEAN đã diễn ra từ ngày 11 - 13.9.

(Theo TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội 
New Zealand 
coi trọng quan hệ 
với Việt Nam

Nhân d ịp  thăm ch ính  thức  
New Zealand và đồng chủ trì  Hội 
nghị  Bộ trưởng Ngoại  giao Việt 
Nam - New Zealand lần thứ nhất, 
sáng 14.9,  Bộ trưởng Ngoại giao 
Bùi Thanh Sơn đã chào xã giao Chủ 
tịch Quốc hội New Zealand Adrian 
Rurawhe.

Tại buổi gặp, Chủ tịch Quốc hội 
New Zealand Adrian Rurawhe hoan 
nghênh Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và 
đoàn Việt Nam đến thăm chính thức 
ngay sau khi New Zealand mở cửa trở 
lại hoàn toàn từ ngày 1.8.2022.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát 
triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị 
giữa hai nước và hai Quốc hội trong 
nhiều năm qua, Chủ tịch Quốc hội 
Adrian Rurawhe chân thành gửi lời 
thăm hỏi tới Lãnh đạo cấp cao Việt 
Nam và mong được sớm đón Chủ 
tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm 
chính thức New Zealand để cùng trao 
đổi các phương hướng và biện pháp 
nhằm củng cố hợp tác giữa hai quốc 
hội nói riêng và quan hệ Đối tác chiến 
lược hai nước nói chung trong bối 
cảnh hai nước đã mở cửa trở lại và 
đang trên đà phục hồi, phát triển  
KT-XH.

Chủ tịch Quốc hội Adrian Rurawhe 
khẳng định Quốc hội New Zealand 
coi trọng Việt Nam và sẽ tích cực thúc 
đẩy các bộ, ngành, địa phương hợp 
tác với Việt Nam, đánh giá cao cộng 
đồng người Việt Nam tại New Zealand, 
bày tỏ mong muốn có nhiều sinh viên 
Việt Nam sang học tập tại đây, qua đó 
không những góp phần nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực cho Việt Nam 
mà đặc biệt còn giúp tăng cường hiểu 
biết giữa nhân dân hai nước, nhất là 
thế hệ trẻ.              (Theo Vietnam+)

Dự báo châu Âu cạn kiệt khí đốt vào tháng 2.2023

Đường ống dẫn khí đốt tại Lubmin, Đức. 
Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ La Vanguardia của Tây Ban Nha 
nhận định các kho dự trữ khí đốt của 
châu Âu có thể cạn kiệt vào đầu tháng 
2.2023.

Theo báo trên, 160 cơ sở dự trữ khí 
đốt ở 18 quốc gia thành viên Liên minh 
châu Âu (EU) với tỷ lệ bơm đầy gần 
83% chỉ đủ để cung cấp 21% lượng 
tiêu thụ hằng năm ở các nước thành 
viên khối này. 

Hiện, giới chức châu Âu đang phải 
đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn là 

đảm bảo lượng khí đốt dự trữ hiện tại 
đủ dùng cho cả mùa Đông. Do vậy, các 
nước này sẽ buộc phải giảm mức tiêu 
thụ nhiên liệu và phân phối lại lượng 
dự trữ trong kho. 

Báo La Vanguardia nhận định: “Có 
thể kéo dài đến tháng 3 năm sau, các 
kho dự trữ khí đốt của châu Âu có thể 
cạn kiệt, nhưng với điều kiện là Nga 
nối lại nguồn cung khí đốt, dù chỉ với 
khối lượng nhỏ”.

(Theo Báo Tin Tức)

Ukraine tuyên bố phá hủy hơn 550 
khí tài Nga ở Kharkov

Lính Ukraine đưa một xe tăng bị bỏ lại của Nga lên 
xe vận tải quân sự để di dời tại Kharkov. Ảnh: Reuters

“86 xe tăng, 158 thiết giáp, 106 tổ 
hợp pháo, 159 xe cơ giới và 46 đơn 
vị khí tài khác của Nga đã bị phá 
hủy trong chiến dịch phản công ngày 
6 - 13.9”, Bộ Tổng tham mưu quân 
đội Ukraine hôm 14.9 ra tuyên bố 
cho biết.

Ảnh và video gần đây cho thấy 
lực lượng Nga bỏ lại nhiều xe tăng, 
thiết giáp và các thiết bị quân sự 
khác khi rút khỏi tỉnh Kharkov, Đông 
Bắc Ukraine. 

Các chuyên gia phương Tây cho 
rằng Quân đoàn Xe tăng Cận vệ  
số 1, đơn vị xe tăng chủ lực của Nga, 
có thể đã mất một nửa sức mạnh  
tác chiến.

Nhóm quan sát Oryx đánh giá 
thiệt hại của các đơn vị Nga trong 

Thái Lan: Xả súng 
tại trường quân sự 
ở Bangkok

Báo The Bangkok Post cho biết 
một vụ xả súng tại ngôi trường 
quân sự Army War College ở thủ đô 
Bangkok - Thái Lan khiến 2 người 
thiệt mạng và 1 người bị thương sáng 
14.9.

Nghi phạm - thượng sĩ Yongyut 
Mangkornkim, 59 tuổi - đã bị bắt giữ 
sau khi bỏ trốn bất thành. Theo một 
phát ngôn viên quân đội Thái Lan, kẻ 
xả súng là “một quân nhân gặp vấn 
đề về tâm thần”. Nghi phạm đe dọa 
“sẽ giết chết 10 người”.

Phó phát ngôn viên Cảnh sát quốc 
gia Thái Lan Kissana Phathanacharoen 
xác nhận nghi phạm đã bị bắt giữ sau 
vụ xả súng tại ngôi trường quân sự 
Army War College trực thuộc Bộ Chỉ 
huy huấn luyện quân đội. 

Động cơ vụ xả súng chưa được 
làm rõ.

(Theo NLĐO)

tháng 9 tăng so với tháng 8, hầu hết 
ở tỉnh Kharkov. 

(Theo VnExpress.net)

TIN VẮN
 Báo Washington Post ngày 14.9 

đưa tin người dân Mỹ sẽ phải trả tiền 
tiêm vắc xin ngừa và thuốc điều trị 
Covid-19 từ tháng 1.2023 vì Quốc hội 
sắp hết tiền.

 Bộ Nội vụ Ukraine ngày 13.9 
công bố đăng tải đoạn video lực lượng 
nước này tập trận gần biên giới Belarus.

 Lực lượng bảo vệ bờ biển của 
Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13.9 cho biết đã có 6 
người di cư bao gồm cả trẻ em, bị đuối 
nước khi một chiếc thuyền chở người di 
cư từ Liban đến Italy bị đắm ngoài khơi 
phía Tây Nam nước này.

 Nhà chức trách Jordan cho biết 
một tòa nhà chung cư ở thủ đô Amman 
đã bị sập ngày 13.9, khiến ít nhất 5 
người thiệt mạng. Hiện các nhân viên 
cứu hộ đang tìm kiếm 10 người dưới 
đống đổ nát.

(Theo TTXVN, VOV.VN)


